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 مقدمة

ت بحيث التعليمير طريقةيغتتطلب بيداغوجية حل ا	شكاليات معارف جاھزة	 يأتي ا�ستاذ

و و تطبيقھا مستقب&و يقدمھا للت&ميذ .يطلب منھم حفظھا

أن يوفر له ا�ستاذ الشروطو ميذ في بناء المعارفل الھدف ا�ساسي ھو أن يساھم الت

.لتلقى المفاھيم بطرق نشطة 

علُي وشجع الت&ميذ على ا6قبال بصفة تھا تظھر فائدى الرياضيات وتثير لديھم الفضول،

.عامة كحل لبعض المشاكل في الحياة

ولھذا الغرض نقدم ھذه ا6ضبارةو :التي تتناوللفائدة أساتذة التعليم الثانوي

 مدخ& عاما�

و�  ضيات تعليم الريالمشكل كأداة تعليمية م&ئمة- وضعيةوالمشكلة

 مشكل- بعض ا�نشطة لوضعية�

. في ا�خير بعض النماذج التي قد يعتمدھا السادة ا�ساتذة مستقب&و�

D التوفيق . نرجو من
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Iمدخل عامـ 
 ديناميكية السلوك

I-1(التكيف :

ب إمكانه أن يعطينFا تفFسيرا لFسلوك الكFائن الحFي، أسFبابه، وإجراءاتFه، إن مفھوم التكيف

محاولFة الفFرد،"التكيFف علFى أنFه" كلود برنFار"ويتم التكيف بين الكائن الحي وبيئته، يفسر 

باعتباره نظاما حيا يسعى إلى المحافظة على كيانه، في حالة مFن التFوازن مFع ھFذا المحFيط، 

.ييكون منسجما مع توازنه الداخل

، ويتفاعل معھا كردة فعل)الخارجية والداخلية(فالكائن يتلقى باستمرار مؤثرات من بيئته

فإذا كانت ھذه المثبرات مؤذية أو سلبية فإن الذات تبدي نشاطا يحاول معه أن نحد. طبيعية

أو نعدل من ھذه التأثيرات، فھو نشاط تعويضي نحاول أن نحصل معه على التوازن أي 

وما الحياة إ	 سلسلة من ھذه ا6جراءات التكييفية الدائمة دوام الحياة نفسھا،.فإحداث التكي

.، والتي تتوقف عنھا الحياة)فرد بيئة(وھي تعبر عن التفاعل بين الفرد والبيئة 

ما) نسبي(فإذا ما تم التكيف بنجاح فإنه يحصل التوازن والرضى واستمرار الحياة وإذا

رد فتكون حالة المرض والحاجة والحرمان وإذا لم يتم ھذا التكيف تم بشكل صعب أو مت

).الموت(فيحدث الزوال وا	نقراض 

التأثير والبحث عن ھذا التكيف يكون إما بإزالة أسباب ا	نزعاج والقلق والحرمان مث&، إي

و يات مختلفة وقد يتم في مستو. إما القبول بھذه المتغيرات والتأقلم معھاعلى البيئة الفيزيائية

والتكيف) بيئة فيزيائية، اجتماعية(وبتدخ&ت معقدة �ن متغيرات البيئة مختلفة ومتنوعة 

.يصير أكثر تعقيدا وصعوبة

I-2(مفھوم الحاجة :

لNنسان، كأي كائن حي، مجموعة مFن الحاجFات، أي مجموعFة مFن وضFعيات عFدم

ة التFوازن المنFشود، وھFي حالFة التكيف مع بيئته، وھو يحاول أن يتجه ويحصل على حال

	 تدوم، بمعنى أنه سرعان ما يزول ليجد الفFرد نفFسه فFي حالFة بحFث مثالية �نھا عابرة
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)PطقFس، حFرارة(عن ا	ستقرار من جديد، وھذا طبيعي �ن متغيرات البيئة الطبيعيFة

.ليست ثابتة)Pالجوع، العطش(والنفسية

أ و اخت&ل في التوازن عند ا6نسان لذا نجده في حالة إن حالة عدم التكيف ينظر إليھا كنقص

)Pالحاجة للماء، لTكل، للعمل(بحث عن سد ھذا النقص 6عادة التوازن

:ا6نسانحاجات

.عند ا6نسان نميز مستويين من الحاجات

:ا وليةالحاجات�

م. وھي الحاجات ا�ساسية، ومن الضروري سدھا ثل �ن حياة ا6نسان تتوقف عليھا،

.)...حفظالطعام، النوم، التناسل،(الحاجات البيولوجية 

:الثانويةالحاجات�

وھي تفصيل للحاجات ا�ولية، �نھا تلبيتھا تتم بطريقة غير مباشرة، بشكل متطور أو

مبFFرمج، وھFFي أكثFFر مرونFFة ويمكFFن تلبيتھFFا كليFFة أو جزئيFFا أو تFFأجي& بFFل يمكFFن القبFFول 

.ببعض التلبية الرمزية لھا

	 تحصى لكن يمكن ا6شارة إلى بعضھا ونخص بالذكر حاجات إن  حاجات ا6نسان

با6ضافة إلى الحاجات(ھذه الحاجيات إلى ثمانية وھي) Rath)1967ا�طفال إذ حدد

):الفسيولوجية ا�ولية

 الحFFصول علFFى المFFأوى، مFFصدر المعيFFشة والطعFFام:ا	قتFFصاديالحاجFFة إلFFى ا�مFFن)1

.حة 	ستعادة الطاقة والحيوية، الرا)شغل، دخل مالي(

.ا�من والطمأنينة وا	بتعاد عن مصادر القلق والخوف أي ا�من النفسي)2

عFFدم الFFشعور بالFFذنب، أو ارتكFFاب خطFFأ، وقFFد تنFFتج ھFFذه: التحFFرر مFFن عقFFدة الFFذنب)3

 قدراتFه، و	 يغفFر الحالة عندما يشعر أنFه أخفFق فFي القيFام بFبعض المھFام التFي تتجFاوز

.لخطئه مع أن له الحق في المحاولة بكل حرية واطمئنان
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 إن ھذا ا	نتمFاء جFزء مFن ھويتFه،:اجتماعيالحاجة ل&نتماء إلى مجموعة إلى محيط)4

إن ھذا الحق في ا	نتماء إلFى الجماعFة يكمFل حقFه فFي ا	خFت&ف والظھFور بالشخFصية

.المستقلة واعتراف اWخر له

 وھي حاجة أساسية عند الطفل خاصة مFن طFرف الراشFدين:ول&عتبار الحاجة للحب)5

، وكFFذا ا	عتبFFار والتقFFدير، فھFFو بحاجFFة دومFFا إلFFى تقFFديم صFFورة)ا�بFFوين والمرشFFدين(

.من طرف اWخرين) كا	ھتمام به وا6عجاب(إيجابية

قھقFر إن النجاح ھو تأكيFد حالFة التطFور والنمFو، بينمFا ا6خفFاق ھFو الت:للنجاحالحاجة)6

.والعودة إلى حالة الضعف وحاجته وارتباطه باWخرين

 يحتFرم كFشخص و	 يFستھان بقدراتFه و	 يFستخف بذكائFه و	 يحFط:ل&حترامالحاجة)7

	 يكون في غير محله وعليه بفضل أشكال من قيمته بأي شكل من أشكال التأنيب الذي

.اWخرينالتواصل مع اWخرين، التفاعل معھم، قبول رأيه بتقبل رأي 

له:للفھمالحاجة)8 . فھم ما يحيط به، فھم ذاته، فھم موضوع تعلمه، فھم اWخرين

وفي المجال البيداغوجي، يمكن رؤية ھذه الحاجات كوسائل مثيرة للتعلم وأھم ھذه المثيرات

يا، يشير ھي التي تجعل المتعلم في حالة دائمة للفھم أو في حالة تتجدد فيھا الرغبة للفھم دور

.Rوشيليم.ر Muchielliإلى ھذه الحاجات كالتالي :

أو� :الفضولالحاجة للفھم

 يميل إلى كل ما ھو جديد، يريد أن يعرف ما يحFيط تجعل الطفلوھي الجاذبية التي

بFFه، علFFى ا�قFFل كFFاWخرين، أفFFراده، أصFFدقاءه، فنجFFده فFFي محاولFFة استكFFشاف المحFFيط

ق إلى الحقيقة، وھي صفة امتاز بھا البFشر تحدوه الرغبة إلى المزيد من معرفة الحقائ

.ويمثل أحد أشكال التكيف الطبيعية عنده

: النجاح الذاتي�

ا6نسان يحاول تجاوز الصعوبات، يريد أن ينجح في مھمته ليصل إلى الھFدف، فتدفعFه

إلى بذل الجھFد والمثFابرة، وا	لتFزام فFي العمFل وا�داء، ونFرى فFي ھFذا الFسلوك محاولFة 
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السلوك لدى ا6نسان �ن النجاح، مھمFا *** الذات، وھي حاجة أساسية تعبر عن لتحقيق

كان شكله ومستواه، يعزز القFدرة علFى النFشاط ترفFع مFن معنويFات صFاحبه ويكFسبه ثقFة 

.بنفسه

: التقويم الذاتي-

الحاجة لمعرفة مستوى قدراته وكفاءته بالنسبة لZخرين، وتقدير المستوى من النجاح الذي

.صل إليه والمعلومات التي يتحصل عليھا حول أدائه تشكل عام& مدعما لدافعيتهي

: الحاجة لتحقيق الذات�

. وھي مرتبطة بمستوى تطلFع الفFرد بطموحFه، وھFي ضFرورية لتفFتح شخFصيته ونموھFا

ففكرة النمو والتقدم والرقي لھا ع&قة بھذه الحاجFة ا�ساسFية لFدى ا6نFسان، فعنFدكل نحقFق

أ و معنوي،أو عمل متقن، نساھم في رفع الدافعية، والعكس صحيح، فإن ا6خفاق في مادي

.إنجاز مھمة أو توقفه �سباب خارجية مث&، تترك لديه حالة من ا6حباط وا�لم

:تحسين لفائدة�

ن مفھوم الفائدة ھنا نسبي( إن إدراك الفائدة لمھمة ما، يساعدنا على ا6قدام وبذل) مع

.الجھد

: الھدف إدراك�

 إن ا6دراك الواضFFح للھFFدف مFFن المھمFFة التFFي يقFFوم بھFFا ضFFروري لتجنيFFد طاقFFة وجھFFد

.لموضوع تعلمه

: السھولة�

إن تحسين سھولة المھمة التي ھو بصدد القيام بھا، إمكانية تجاوز العقبات، ا�لفة التFي

ن إلFFى الخبFFرة يFشعر بھFFا فFFي المجFال الFFذي نخوضFFه، تقFدير الجھFFد لحFFل المFشكلة، ا	طمئنFFا

المكتسبة، كلھا عوامل تجعله يقدر نسبيا السھولة أو الصعوبة وبالتالي تكون عام& أساسFيا

.في تجنيد طاقته، وا6قدام بثقة أو العكس، العزوف أو ال&مبا	ة
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:الجماعةضغط ا/متثال إلى قيم�

يتحFدد ويتوجFه إن الفرد الذي ينتمي إلى جماعة، جماعFة عمFل، تفكيFر، يجFد أن نFشاطه

. وفق القيم التي تتبناھا الجماعFة، فالھFدف المتبFع ھنFا ھFو ھFدف الجماعFة، ولFيس شخFصي

وھFFذا يعFFود إلFFى ضFFغط 	شFFعوري لھFFذه القFFيم، التFFي تختلFFف بFFاخت&ف خFFصائص الجماعFFة

.وسياق العمل

إن ھذه الحاجات ا�ساسية لدى ا6نسان، ولدى المتعلم بالخصوص، يمكن تلخيصھا في

د، ھو المعنى الذي يعطيه الفرد للمھمة التي ھو بصدد القيFام بھFا، أي الد	لFة التFي شيء واح

يعطيھا ھو بكل ما تحمله من ذاتية، وھي بطبيعة الحال، لھا ع&قة بتطلعاته الشخFصية التFي 

فإذا فقد المتعلم المعنى أو الد	لFة أو غFاب عنFه الھFدف لFسبب مFا، فFإن. تھمه آج& أم عاج&

.ا6رادة وا	لتزام أي يفقده الدافعية التي ھي أساس التعلمذلك يفقده 

I-3(مفھوم السلوك :

 تحFدث حالFة مFن التFوتر الFداخلي لFدى ا6نFسان،-بيئFة–إن الحاجة الناجمة عن التفاعل

تجعله يستجيب لھذه المؤثرات من أجل تلبية ھذه الحاجة لتعFويض ھFذا الFنقص، إن مجمFوع

وھFي. التي تھدف إلى إعادة التكيف مع البيئFة ھFي الFسلوك) ا�فعالردود(ھذه ا	ستجابات 

والFسلوك كتعبيFFر. اسFتجابة نفFسية حركيFة وذھنيFة مركبFة، حFسب طبيعFة ھFذا المنبFر أو ذاك

:6عادة التكيف يتم وفق الحا	ت التالية

: إعادة التكيف ا3لية–أ

 تعرضه للخطر إذا لم تتم في وھي النشاطات التي تلبي الحاجات ا�ولية لNنسان والتي

عمFل الجھFاز التنفFسي، القلFب،(الوقت المناسب وتخص عمل ا�جھزة الحيوية لدى ا6نسان

أي)Pالرؤية، ا6طراح ، وتتم بشكل غير إرادي، بصفة آلية، وھي فطرية لدى ا6نFسان أو

دون شFعور تFتم بFسھولة وبF) ا6نFسان الFسوي(وفFي الحالFة العاديFة, نوع مFن الكائنFات الحيFة

فإذا كان. والنشاط وفق المنعكسات ليس ھو السلوك بمفھومه العام. وم&زمة له طوال حياته
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كيFف معقFدة تتطلFب تFدخلتھذا النشاط غير كاف أو غير مجدي فيFصير الفFرد فFي وضFعية 

.الجھاز العصبي والحركي من أجل تلبيته

ا: ا	سFFتجابة الFFشرطية- لتFFي تنمFFو وتتطFFور تجعلFFه يطFFور إن التفFFاع&ت المFFستمرة لNنFFسان

.استجابات جديدة فيتشكل لديه رصيد يمثل في مرحلة ما نظاما تكيفيا ھاما يمثل خبرة ذاتية

إن ھذه السلسلة من ا	ستجابات التي يبنيھا تصبح بسرعة آلية وتشكل العادات لFدى ا6نFسان

اWداءات التFFي صFFارت أو الFFروتين مFFن شFFأنھا أن تFFوفر لديFFه الجھFFد فFFي التفكيFFر للقيFFام بھFFذه 

".عادية"

ويكفي أن ن&حظ سلوكا أمام المشك&ت العادية لضرورة الحياة والعيش في المحيط الطبيعي

أو التكنولFFوجي فFFFي اسFFFتخدام ا�دوات، العFFFادات، المعيFFFشة فFFي المنFFFزل، فFFFي الFFFشارع، فFFFي 

. الخP في مجابھة ا�خطار المتنوعةPالعمل

: إعادة التكيف غير ا3لية)ب

	 عندما يجد ا6نسان نفسه أمام وضعية لFم يFسبق لFه مواجھتھFا مFن قبFل وتبFرز حاجFة

يستطيع تلبيتھا بالطرق اWلية أي الطرق المعروفة لديه والمكتسبة من خبرة سابقة لFم يتعFود 

 إشFFكالية وعليFFه أن يتجاوزھFFا أي يظھFFر–ھنFFا يجFFد نفFFسه أمFFام مFFشكلة أو وضFFعية. عليھFFا

الFFسلوكات يFFسعى مFFن خ&لھFFا البحFFث عFFن آليFFة وأدوات التكيFFف نFFشاطات أو مجموعFFة مFFن

المناسبة التي تعوزه في ھذه المرحلة، منال ذلك ا6نسان الذي ھو بحاجة إلى طعام ولم يجده 

مباشرة، بل يضطر إلى التفكير والبحث عليه، ا�مر الذي يجعله يلبي حاجات متفرعة عنھFا 

ة تجابFFه ا6نFFسان والتFFي تتميFFز بالجFFدة أو أو	 ليFFصل إلFFى الحFFل، وينطبFFق علFFى كFFل مFFشكل

إن ھذه الوضعية تولد لديه ا	ھتمام وتجعله يبحث عن الحل، وھذا الحل الذي تجند. ا�صالة

كل قواه وتفكيره، ويوجه نشاطه في مسار قد يطول أو يقصر إلى أن يصل إلى الحFل ويFسد 

.حاجته في النھاية ويحدث التكيف المطلوب

؟  ما ھي المشكلة
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ھي وضعية تخص فردا ما، و	 تتطلب استجابة مباشرة أو آلية ولكن تتطلب الوصول 

	 توجد دوما ع&قة تماسه بين شFدة الحاجFة  إليھا عن طريق نشاطه الذاتي، مع م&حظة أنه

وكمية الجھد والنشاط التي تقدم لتلبية ھذه الحاجFة فقFد نحتFاج لتلبيFة حاجFة سFھلة سلFسلة مFن 

.ق حاجات أولى آنية تمھيدية لھا النشاطات التي تحق

:وا/ھتمامالحاجة

 أو غير مباشر، ولكن سلوكنا يبدو أنه بشكل مباشرالحاجة ھي التي تولد سلوكات

.موجه نحو تحقيق ھدف موضوعي أكثر منه زوال الحاجة

وعليFه فالحاجFات الFسيكولوجية تجنFد فFي كFل لحظFة نFشاطنا الFذھني الFذي يوجFه نحFو العFالم

 ويظھر كأھداف نريد تحقيقھا، فالسلوك له مظھر إيجابي وليس سلبي، فسيكولوجيا الخارجي

.ھو موجه بواسطة ا	ھتمام الذي تولده الحاجة وليس الحاجة نفسھا

	 ينطلق مباشرة من الحاجة ولكن من ا	ھتمام، وھو مرتبط به وفي ھذا ا6طار. فالسلوك

قضة بالنسبة لشخص ما، فإن الحاجة ا�ولى عند تداخل عدة حاجات متزامنة وقد تكون متنا

ھيأو   التي تولد ا	ھتمام المھيمن ومنه فإن الذي يحرك السلوك ليس الحاجة لوحدھا ا�ھم

.وا	ھتمام كشيء مستقل ولكن الحاجة وع&قتھا با	ھتمام

:النشاط الكيفي

:إن النشاط الكيفي يتم على مستويين

إ(المجال: أو/ ويكFون النFشاط التكيفFي فFي ھFذه) الحFل-صFدار ا6جابFة معروف مFسبقا أو

الحالFFة مباشFFرا وبFFسيطا، �ن الحFFل معFFروف ومكتFFسب �نFFه سFFبق وأن مFFر الFFشخص بFFنفس 

	 تجد مشكلة  الوضعية أو وضعية مشابھة ويكفي نقل الحل وتوظيفه بدون جھد يذكر، فمث&

سFياقة سFيارة، اقتنFاء الطعFام،(يFة كبيرة في قيام بأكثر مھامنFا التFي تFصادفنا فFي الحيFاة العمل

ھFFذه النFFشاطات التFFي تعبFFر عFFن إصFFدار الحلFFول ھFFي آليFFة)PالقيFFام بFFشغلنا فFFي مكFFان العمFFل

ومعروفFFة باسFFم العFFادات لھFFا جانبھFFا ا6يجFFابي �نھFFا تقتFFصد التفكيFFر والجھFFد العقلFFي وتحFFرر 

. ال&واعيولكن جانبھا السلبي يتمثل في الروتين أي خطر السلوك. الذكاء إلى ا�ھم
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 الحل غير معروف مسبقا أو النشاط التعلمي: ثانيا 

عندما يكون الحل غير آلي وليس موجودا مسبقا، فيجب البحث عن الحل قبل إصداره فإذا

كان الحل مرضيا أي جلب الرضى والتكيف فإنه يصبح من المكتسبات وتقدم آليا فيما بعد، 

ن .فس الشروط أي نفس الوضعية ا6شكاليةأي يعيد نفس السلوك للمتعلم إذا ما واجه

وھنا يتدخل الذكاء عند الكائنات الراقية أي عند ا6نسان وھي تلك القدرة العاليFة التFي يتميFز

بھا وتجعلFه يتكيFف مFع محيطFه، ويتFدخل الFذكاء كFأداة حاسFمة عنFدما يبقFى العمFل با�شFكال 

 أو إعاقFات 6حFداث التكيFف اWلية للتكيFف، والFذكاء يFستجيب لحاجFة وجFدت أمامھFا حFواجز

.المطلوب

I-4(مفاھيم خاطئة حول ا/ھتمام:

	 يمكن أن يتجاھل الجھد الذي يقدمه ا�ساتذة في جعل مواضيع تدريسھم وما يقدمونFه

من عروض ونشاطات لتكون مھمة بالنسبة للت&ميFذ، وجلFب اھتمامFاتھم، لكFن مFن المؤسFف

المعتمFFدة لھFFذا الغFFرض علFFى ا�قFFل حاليFFا، تبقFFى غيFFر أيFFضا أن نجFFد أن كثيFFرا مFFن ا�سFFاليب 

	 تجFد ا	سFتجابة المFسطرة مFن طFرف الت&ميFذ الFذين ھFم معنيFون بالدرجFة ا�ولFى  مجدية،

.تكون ھذه ا�ساليب مبنية على تصورات خاطئة لمفھوم ا	ھتمام عند الفئة من المتعلمين

ا� ؟ لعلھFا توجFد فFي طرائFق لتFدريس نفFسھا، التFي فرضFت ما ھي ا�سFاليب المعمFول بھFا

عليھم مع الممارسة ترسخت مع الوقت، وصارت من اWليات التي يركز إليھا ا�ساتذة ولم 

تجFFد التقFFويم المناسFFب الFFذي يفFFرض نفFFسه فFFي كFFل مFFرة عنFFدما يقFFل اھتمFFام الت&ميFFذ وتفتFFر 

.عزائمھم

:نظرة حول المفاھيم الخاطئة ل9ھتمام وطرائق التعليم

:ةالقسريالطرائق

كثير من محاو	ت ا�ساتذة تتم عن طريق ا�ساليب القھرية لجلب اھتمFام الت&ميFذ وإن

كان يستبعد استخدام القوة الجسدية التي ھي ممنوعة أص&، إ	 أن استخدام الوسائل المعنوية 

:ھي أكثر انتشارا، وھي تلك المحاو	ت التي تتوجه بالتأثير على نفسية التلميذ، إما
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أو فFFرض عقوبFFات) الترغيFFب( مFFن بFFين ھFFذه الوسFFائل تقFFديم إجFFازات: والعق;;ابب;;الثواب-

.، والجدير بالذكر أن من بينھا ما ھو مقنن وحتى مقبول تربويا)الترھيب(

الذي غالبا ما يكون بدون وعي كالعقاب وتقFديم اللFوم والحFط مFن:و إما ا	بتزاز العاطفي-

تلميذ، وتجعلFه ينفFر مFن المFشاركة وتحFد مFن دافعيتFه القيمة التي لھا تأثير عميق في نفسية ال

.للتعلم

إن ھذه ا�ساليب أفرزتھا ھذه الطرائق التي تعتمد على القھر والسلطوية المبالغ فيھا، والتFي

	 يشعر باھتمام الت&ميذ إلى مFا يقFدم لھFم، مFستخدما العنFف اللفظFي  يلجأ إليھا ا�ستاذ عندما

ميFFذ عندئFFذ ھFFو الFFرفض أو الھFFروب بأشFFكال عFFادة مFFا تكFFون والنفFFسي، ويكFFون رد فعFFل التل

مموھة، كالتظاھر با	ھتمام الذي ھو أخطر أشFكال عFدم ا	ھتمFام، وھFذا يلغFم كFل المFساعي 

الحميFFدة لكFFل عمليFFة تربويFFة التFFي نھFFدف با�سFFاس غFFرس القFFيم الخلقيFFة النبيلFFة، فFFي جFFو مFFن 

و .الع&قات الوثيقة بين المعلم والمتعلمالصفاء والعمل المثمر الذي يعتمد عن تفضيل الجھد

:الجذابةالطرائق

ت  قFFديم عFFروض شFFيقة وجذابFFة للموضFFوعاتوھFFي الطرائFFق التFFي نFFسعى مFFن خ&لھFFا

التعليميFFFة لجلFFFب اھتمFFFامھم، وتعتمFFFد علFFFى المظFFFاھر الFFFشكلية للخطFFFاب، التنويFFFع، تحFFFسين

يFFة متنوعFFة وملفتFFة المحتويFFات فFFي أشFFكال أنيقFFة جذابFFة، اسFFتخدام وسFFائل تكنولوجيFFة تعليم

	 بالمFFضمون، وھFFي تقنيFFات يلجFFأ إليھFFاPللنظFFر  الFFخ، وھFFي تقنيFFات متFFوفرة تھFFتم بالFFشكل

ا�ساتذة والمعلمون كوسائل لجلب وتثبيت اھتمامھم، ولكن قد يبتعدون عن تقFديم ا�ھFم، فFي

اعتقFFاد خFFاطئ أن بعFFض التحFFسينات والمواصFFفات الخاصFFة بFFبعض الوسFFائل كفيلFFة بإثFFارة 

بينما ا	ھتمام الحقيقي ھو ما يراه التلميذ مھما، في ظروف معينة، حسب حاجاته،.ھماھتمام

أي ھي الع&قة الم&ئمة التي تحدث بين فرد في حالة احتيFاج والموضFوع القFادر علFى تلبيFة 

.ھذه الحاجة، فھي متعلقة بالوقت والشروط النفسية للفرد والموضوع محل ا	ھتمام

عوامل مساعدة 	ھتمام موجود أص& لدى المتعلم و	 يمكFن ا	عتمFاد فالطرائق الجذابة ھي

.عليھا والعمل بھا حصريا



������� �	
��� �
�� ����� ������� ������� �����	��� ���� 15

:الطرائق الحوارية 

وھي الطرائق التي تعتمد على الحFوار والمناقFشة التFي يFديرھا ا�سFتاذ بمھFارة كوسFيلة

مFامھم، للوصول للمعارف، و�ول وھلة تبدو ھذه الطرائق أنھا فاعلة وقFادرة علFى جلFب اھت

	 شك أن تقنية  ؟ وھذا يعود إلى طبيعة ا�سئلة كأداة للحوار، ولكن كيف تستخدم ھذه ا�داة

:السؤال بإمكانھا تأدية وظائف أساسية مثل

. شد انتباه الت&ميذ وتشبثه بأكبر قدر ممكن من الوقت-

. إعادة ا	نتباه من حين Wخر عندما يحدث انف&ته-

. ا	نضباط داخل القسم إعادة الھدوء وجو-

. يقدم المعلومة ويذكر بھا-

. يفرض على التلميذ التفكير وبالتالي تثبت المعلومة والمشاركة-

لكن قد يحدث المحظور، عندما يتحسس الت&ميذ من السؤال ا6جابة التي يريدھا ا�سFتاذ أي

.JويكFشف ھنFا،. إجابته ھFو de Lu ؤالFة سFليWذه اFواب التقليد↔ ھFم جFين المعلFة بFي↔

"التلميذ، فيقول عندما يطرح المعلم سؤاله، فالمطلوب من التلميذ تقديم إجابته ھFو، لكFن فFي:

الواقFFع أن التلميFFذ ينFFصب جھFFده فFFي ذھFFن معلمFFه، والتFFي يريFFد أن يFFسمعھا ويرضFFى بھFFا، 

نFه� والغريب في ا�مر إن كل الطرفين يجد مبتغاه فFي ھFذه اللعبFة، فFالمعلم ھFو معلFم جيFد

حصل على ا6جابFة الFصحيحة المنتظFرة، والتلميFذ حقFق رغبFة معلمFه ولFم يكFن بحاجFة إلFى 

	 شFعوريا يFصعب تجاوزھFا ". تقديم إجابته الخاصة أو وجھة نظFره، وھFذه اللعبFة المتبادلFة

أن. يعاب على ھذه الطرائق الحوارية التي توصف بالنشطة السلبية التالية ھل مFن الطبيعFي

 يطرح السؤال؟ كيف ذلك؟ ونحن نعلم أنه في حوار ما، يكFون الباحFث الFذي المعلم ھو الذي

يريد أن يعرف شيئا ما ھو في حاجة إليه ھو الذي يطرح السؤال وليس العكس، لكFن الواقFع

غير ذلك، إذ تؤكد الحقائق أن مصدر الFسؤال ھFو جانFب واحFد يحتكFره المعلFم وا�سFتاذ فFي 

من. حوار أحادي الجانب و%70إن أكثر منھم ھFو%90من المعلمين يحتكرون الك&م

؟   الذي يطرح السؤال، ماذا بقي للتلميذ
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وھناك صعوبة أخرى، وھي أنه، في أحFسن ا�حFوال، إذا مFا تFوفرت شFروط أفFضل لحريFة 

الكFF&م والحFFوار، يكFFون ھنFFاك عFFدم تFFوازن بFFين قطبFFين ،القطFFب الFFذي يعلFFم وھFFو المعلFFم أو 

	 يعرف و	 يرى إلى أين ھو ا�ستاذ، فھو يعرف وھو  الذي حدد الھدف وبين القطب الذي

؟ با6ضافة إلى الFصعوبة التFي يجFدھا التلميFذ فFي تتبFع سلFسلة مFن الكF&م تحتFاج إلFى  ذاھب

.حجج وبراھين كالتجارب مث&

فالطريقة الحواريFة أھميتھFا تكمFن فFي الFسؤال كFأداة فعالFة، بFشرط أن التلميFذ ھFو الFذي

بينمFا ا�سFتاذ يطFرح ا6شFكاليات التFي تثيFر لFدى التلميFذ التFساؤ	ت المناسFبة يطرح الFسؤال 

.لينطلق الحوار ورحلة البحث، وھنا تكمن قدرة ا�ستاذ وعبقريته

I I(الوضعية ا<شكالية كأداة تعليمية م9ئمة:
ا	سFFتنتاجي تFFم تطFFوير إطFFار-مFFن أجFFل اسFFتبدال المFFسعى ا	سFFتقرائي بFFا6جراء ا	فتراضFFي

عليمي ھي الوضعية ا6شكالية أو بيداغوجية الوضFعيات التFي تھFدف إلFى اكتFشاف وضFعيةت

.قادرة على استثمار المعلومات

I I-1(حسب فيليب مريو: الوضعية ا<شكالية)P. Meirieu(

	 يمكFFن تحقيقھFا إ	 مFن خF&ل اجتيFFاز  يقتFرح علFى المعلمFين القيFFام بمھمFة، ھFذه المھمFة

ّ والذي يتفق مع ھدف المكون أي المعلومة التي يريد تبليغھا، وبفعل جملFة مFن حاجز معين،

الضغوطات، يجد التلميذ نفسه يواجه ھذا الحاجز حتFى يFتمكن مFن إنجFاز مFشروعة التعلمFي

الذي يرى أن ھFذه الحFواجز ضFرورية ،لتمكFين الفكFر العلمFي فFي" باش&ر"وينفق مع فكرة 

.تدريس الفيزياء

.اعتقادنا بجدوى ھذا المسعى نقدم المواصفات ا�ساسية للوضعية ا6شكاليةوانط&قا من

الھدف البيداغوجي الذي تھدف إليه الوضعية ا6شكالية ھFو دومFا تجFاوز حFاجز،-1

فعندما يتعرف على ھذا الحFاجز ويFتم تحديFده، يبFدأ التفكيFر فFي الكFشف واعتبFار 

.الوضعية ا6شكالية التي تناسبه
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حو-2 ل وضعية حقيقية غير مبسطة، سواء تجريبيFة أو نظريFة، التFي الدراسة تبنى

تتFFFيح للمFFFتعلم إبFFFداء فرضFFFيات، والتنبFFFؤ با6جابFFFة المنتظFFFرة والم&حظFFFة، لھFFFذه

.ا6شكالية المطروحة

التلميذ، أمام التجربة، يوجه إلFى التعبيFر عFن آرائFه وفرضFياته قبFل الFشروع فFي-3

.وا6فصاح عن تصوراته ا�وليةالعمل، وبھذا يكون مجبرا على توضيح أفكاره 

الوضعية ا6شكالية تثير الحيرة لديه،و ھي قFادرة علFى تحريFك الحاجFة، لتFستنفر-4

.قدراته من أجل حلھا، وأن يقبل بھا ويتبناھا

-	 يعFFFرف التلميFFFذ مFFFسبقا إجFFFراءات وأدوات الحFFFل، وھكFFFذا، تتميFFFز الوضFFFعية-5

ت المعتFFادة عوضFFھا عFFن المFFشك&-مFFشكل–نFFسميھا مFFستقب& وضFFعية-ا6شFFكالية

إن حاجة التلميذ لحل ا6شكالية ھFي التFي تقFوده إلFى بنFاء وتطFوير. على الت&ميذ

.أدواته

إن صياغة الفرضFيات ترمFي إلFى إبFراز مقFدار البعFد بFين التFصورات والحقFائق-6

ا	جتماعيFة-المتناولة، فھي تثير ما يسمى با�زمFة المعرفيFة أو ا�زمFة المعرفيFة

التي ينبغي تسييرھا في إطار نقاش علمي بناء، من أجل ترقية ھذه بين الت&ميذ، 

.التصورات على نحو أفضل

؟مشكل-لماذا ندرس وضعيات

: إن ھذا النموذج مھيكل على الخطوات التالية:ا	ستقرائي نقد النموذج-

طتقديم النشا*

 نشاطتحليل الـ*

 الوصول إلى نتائج على شكل مفاھيم وقوانين*

ا- ؟ ما  لھدف من ھذه المقاربة

. يجب أن يكون كل شيء واضحا، سريعا، وبدون مناقشة-

؟-  ما ھي عيوب ھذه المقاربة
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له) التلميذ( المتعلم- .	 يبني المشكلة التي أمامه، فھي ليست

) غالبا ما تكون خاطئة، تبقى عنده، �نھا لم تستدعالتي( إن التصورات ا�ولية للتلميذ-

؟  كيف ينظر الت&ميذ إلى ھذا النوع من التدريس

.يجدونه تعليما تقليديا، ليست له فائدة، خاصة خارج المدرسة�

.ا�سئلة التي تطرح تھتم بالمحتويات الدراسية، بينما قد يكون اھتمام الت&ميذ غير ذلك�

.عرفة، إلى درجة تصل إلى حالة ا6حباطيفتقدون إلى الحافز للم�

؟�  ما ھو النموذج الذي ي&ئم الت&ميذ

 جعل التلميذ يھتم لما يعرض له أو يقترح عليه، �ن التلميFذ بحاجFة لبنFاء:الھدف: أو/�

.معارفه بنفسه

. ا�خذ بعين ا	عتبار أو التكفل بتصوراته:ثانيا�

الفيزيFFاء محمFF& بتFFصورات علFFى شFFكل معرفFFة ا	نتبFFاه إلFFى أن التلميFFذ يFFأتي إلFFى دروس�

.أميريقية مؤسسة، والمطلوب ھو إبراز ھذه التصورات

؟-  كيف يواجه التلميذ

	 يبFدأ بالتجربFFة الجFFاھزة، لكFFن نFFضع التلميFFذ أمFام ظFFاھرة حقيقيFFة مFFستمدة مFFن محيطFFه�

.والتي يمكن أن تثير اھتمامه

مFFن دراسFFة وثيقFFة مكتوبFFة أو مFFسجلة يمكFFن العمFFل علFFى النFFشاط التFFوثيقي أي ا	نطFF&ق�

)فيديو(

؟-  كيف يبني التلميذ معارفه العلمية

.يبدأ التلميذ بتحليل المشكل المطروح ليتعرف على الحقائق�

يحاول البحث عFن إمكانيFة معالجتھFا وحلھFا انط&قFا مFن أدواتFه المعرفيFة المكتFسبة فFي�

ا عتماد نمFوذج، وھFي عمليFة يجFب الفيزياء وھذه المرحلة تدعى بالنمذجة، أي تصور أو

.أن يقوم بھا التلميذ بنفسه و	 تفرض عليه

. ھذه النمذجة تؤدي إلى طرح فرضيات-
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. التجربة ھي وسيلة على المصادقة أو عدم المصادقة، تؤكد الفرضية أو تفندھا- 

I I-2(شكل كأداة تعليمية م9ئمةم-وضعية:
إم-ترمي وضعية: الھدف .من طرف التلميذ) الحاجز(لى تجاوز العائق شكل

؟  كيف يعد ا�ستاذ لھذه الوضعية

).وھي تصورات التلميذ( يبدأ بتحديد الحاجز-

.التي تجعل التلميذ في مواجھة ھذا الحاجز) نظرية أو عملية( البحث عن وضعية مألوفة-

تم-حتى تتصف وضعية ما بوضعية: شكلم-مواصفات وضعية حقFق بعFض شكل يجب أن

:الشروط منھا 

أن يكون التلميذ فاقدا �دوات حلھا منذ البداية، وإ	 سوف تكون مجرد إعادة استثمار للحل�

.المعروف لديه سابق

إذا كان الحFاجز قويFا ومحكمFا، بحيFث يجنFد المعFارف والتFصورات ويحركھFا لFدى التلميFذ�

FFا وبنFFستعد لمواجھتھFFضھا ليFFل بعFFق�) إعFFادة بنFFاء(اء ويFFضعھا محFFل تFFساؤل، علFFى ا

.تصورات جديدة

.أن يبدو الحاجز ممكن التجاوز، قابلية الحل، غير مثبط للعزائم�

؟ـ مشكل ماذا يجب أن يكون سلوك التلميذ أمام وضعية

أن يشعر التلميذ بالمشكلة ويرى فيھا نوعا مFن التحFدي لعقلFه، ويFشعر بFضرورة الوصFول�

.إلى الحل

�FFون التلميFFعية، يكFFذه الوضFFام ھFFى أمFFة علFFؤ با6جابFFيات، والتنبFFياغة فرضFFى صFFادرا علFFذ ق

Leالسؤال المطروح، �نFه مFن ھنFا تبFدأ ا�زمFة المعرفيFة Conflit cognitif ىFأو حت 

.Socio-cognitifا�زمة ا	جتماعية المعرفية

؟ام  مكانة التجربة

فFFإن) مFFن طFFرف ا�سFFتاذ أو مFFن طFFرف التلميFFذ(التجربFFة سFFواء كانFFت مقترحFFة�

.ب له صلة بالوضعية محل البحث، وھكذا ينظر إليھا من طرف التلميذالتركي
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.إن التجربة موجودة من أجل المصادقة أو عدم المصادقة على ھذه الفرضيات�

؟ مشكلـكيف نسمي وضعية

. حسب الھدف المتابع، والعكس صحيحمشكلـ نختار وضعية�

 Philippe Meirieu" فلليب مريو" اقتراحـ مشكلوضعية

؟ ماذا أريد أن يكتسبه التلميذ والذي يمثل مرحلة من مراحل تطوره-1 .ما الھدف

؟ والتFFي تحقFFق ھFFذا الھFFدف إذا-2 تFFم تقFFديم مFFا ھFFي المھمFFة التFFي يمكFFن أن أقترحھFFا

.الوضعية ا6شكالية بنجاح

حتFى يتحقFق) قFد يقترحFه التلميFذ أو يكتFشفه بنفFسه(ما ھو ا6جFراء الFذي أضFعه-3

. التلميذ قدراته العقلية في البحث والقيام بالمھمةالھدف، يستثمر فيھا

ما ھي النشاطات التي أقترحھا، والتي تساعدني على توظيف ھذه ا6جراءات-4

.وفق استراتيجيات متنوعة والتي تجيب على التساؤ	ت

؟ ما ھي الطرق والتقنيات التي بإمكاني- ؟ كيف أغيرھا  كيف التعامل مع ا�دوات

ي ؟ إلى أي مدى يكون ھذا التوجيهكون دوري في التوجيه ومرافقة التعلاستخدامھا كيف ؟م

I I–3(مشكل في الحالة العامة–تسيير وضعية:
؟مشكلـكيف نقود وضعية

	 يكون في وضعية:المبدأ- ھو دوما تنشيط فعل التلميذ، ا	عتماد على نشاطه الذاتي،

.مةالمتلقن، تفضيل ا	ستق&لية في أداء المھ

سيجد ا�ستاذ متسعا من الوقت للقيام بتدخ&ت مفيدة وفردية توجه سير البحث نحو حل

.المشكلة، مقدما الرأي والمعلومات
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 ����� �	 
��	���	:

Démonstration مشكلـ تقديم وضعية(العــرض(
↓⇓

Phase d'action التفكير والمجابھة(الفعــل(
↓⇓

Phase de Formulation المجابھة⇔التقارب(الصياغــة (
↓⇓

Phase de Validation المصادقة أو عدم المصادقة على(التصديق
)الفرضيات

↓⇓
d’institutionnalisation Phaseالتركيب والتعميم(التقنيــــن(

:مشكلـ وضعية

: يجب أن

أن:معنىيكون لھا-1 المطلوب منه ھو تثير اھتمامه، يشعر أنھا تعنيه و	 يشعر

.تطبيق ا�وامر

عن-2 تكون مرتبطة بحاجز محدد، معين، قابل للتجاوز، يكون المتعلم واعيا به

. تمثي&ته الذھنية أو تطوراتهبروزطريق 

.تولد تساؤ	ت لدى المتعلمين، و	 يجيبون فقط على أسئلة أستاذھم-3

 ونماذجھم خلق حا	ت انقطاع تجعل المتعلمين يعيدون النظر في تطوراتھم-4

 إذا كانت غير م&ئمة أو خاطئة، وأن تكون بنية الوضعية ا�ولىالتفسيرية

مركبة قدر ا6مكان حتى تفتح مجا	 واسعا 6جابات متنوعة مقبولة،

.واستراتيجيات مختلفة يمكن اعتمادھا

).Pمفھوم، قانون، قاعدة(تصل إلى معارف عامة-5

ئ التصورات الغالبة لديھم وتثير حالة ا�زمة صياغة ا6شكالية بحيث تصطدم وتفاج

.المعرفية، التي ھي المحرك ا�ساسي للدافعية
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:يقترحولھذا الغرض 

.صياغة مثيرة مقلقة�

.تقديم فكرة أو نص يثير ا	ھتمام�

.عرض نتيجة تجربة تبدو غير منطقية�

.مشكلة التي تبدو مستحيلة الحل�

.ذنموذج للتفسير يتناقض مع نماذج الت&مي�

.عرض عنصرين متناقضين في الظاھر�

.توضع لھم خدعة عادة ما يتألق إليھا الت&ميذ�

؟-كيف نبني وضعية  مشكل

.حصر الھدف المعرفي للنشاط حسب ا�نوية الصلبة للمادة�

إن المادة المدرسة تتضمن مشك&ت شائكة، مرتبطة بتاريخ ھذا المجال المعرفي�

ويقودنا البحث إلى المفارقات، إلى. لوجيةوالتي تعبر عن ا	نقطاعات السيكو

.الحقائق التي تثير التعجب أو التي تثير اھتمام الت&ميذ ومن ميو	 تھم

).لدى أغلبية الت&ميذ(الكشف عن التصورات الغالبة�

	 تتردد في طرح ا�سئلة بشكل مثير في لھجة من التحدي عندما تقدم� بصفة عامة

.الحقائق أو لصياغة المشكل

؟: مثال(يوجه السؤال بشكل مفتوح� )ما رأيك

البحث عن الوثائق التي بإمكانھا تغذية وتزويد الوضعية وتسمح ببناء التمثي&ت�

ّر الشكل المناسب 	ستخدام ھذا التوثيقالوجيھة، واختيا



������� �	
��� �
�� ����� ������� ������� �����	��� ���� 23

I I-4(بيداغوجية حل المشك9ت 
:ةمقدم

إن التعلم سواء أكان عفويا أو مقصودا ،ھو تحول ملموس يصيب المتعلم في كافة

جوانبه ،وإذا كانت المدرسة تسعى لتحقيق ا�ھداف التربوية ،وإكساب كفاءات لدى 

المتعلمين تضمن لھم النمو وا	رتقاء،فإنه يتوجب عليھا أن تعمل ضمن اھتماماتھا في 

كيف تخاطب عقل التلميذ وكيف تضعه في وضعيات.ھا النشاطات التعليمية التي تبرمج

أن.مثيرة تجند قدراته وتتحدى عقله وا�ستاذ الذي يسعى لتحقيق أھداف برنامجه بإمكانه

يفعل ذلك وفق استراتيجيات مختلفة ،ولكن إذا ما أراد أن يكون تعليمه فعا	 وأثره أكثر 

مامات الت&ميذ تنسجم مع رغباتھم رسوخا ،فإنه يقدم المشكلة ذات د	لة تدور حول اھت

وحاجاتھم وتكون قريبة من مشك&ت حقيقية نابعة من حياتھم العملية والتي يصادفونھا 

.باستمرار 

ھذه الوضعية التعلمية المقصودة ھنا ،ھي الوضعية ا6شكالية التي يواجه بھFا المFتعلم ويمثFل

، ومFن جھFة أخFرى الھFدف الFذي حل ا6شكالية من جھة ا6ستجابة المنتظرة من قبل المت علم

.سطره ا�ستاذ منذ البداية 

 ا6جراءات العامة:المشك&تبيداغوجية حل

، أي اقتراح ترتكز ھذه البيداغوجية على وضع المتعلم أمام وضعيات إشكالية

ويكون تدخل ا�ستاذ وفق ھذه.مشك&ت تنشط حاجات المتعلمين وتستقطب اھتمامھم 

 المراحل العامة 

:بلورة ا<ھتمام-1

في ھذه المرحلة يتحسس حاجFة المتعلمFين ،ويقFوم بتنFشيطھا ،والحاجFات ھنFا ھFي التFي

، علFFى أن يFFستبعد الحاجFFات ذات الطFFابع الفFFسيولوجي  مثFFل( يمكFFن اسFFتغ&لھا بيFFداغوجيا

،وكذلك الحاجات النفسية التي تعتمد على إثارة التنافس الحاد ،أوالتFي ..)الحاجات البيولوجية
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	 يتراجFع اھتمامFه وبالتFالي ينFصرف عFن  ، حتFى تؤدي إلFى إخفاقFات متكFررة أو عقوبFات

. الدراسة

وتبقى أھم الحاجات ھي التي تضع المتعلم أمام نفسه ،وتدفعه للتعلم ،وت&زمه الرغبة

ويجب في النھاية أن تكون المھمة التي سيقوم بھا ذات معنى ود	لة.وتتعزز في كل مرة 

، والنجاح الشخصي. بالنسبة له  ومن ھذه الحاجات نذكر بحاجة التلميذ لNط&ع والفضول

والفائدة التي يتحسسھا وسھولة المھمة وتقدير الجھد المطلوب وتحقيق الذات مع نفسه ومع 

.الجماعة

: تخصيص ا<ھتمام-2

، ونFرى أن جھFود  إن جلب اھتمام الت&ميذ وإثارة فضولھم الطبيعي ليس با�مر السھل

، إ	 انFFه يجFد فFFي ذلFFك ا�سFتاذ كبيFFرة فFي محاو	تFFه 6يجFFاد الوضFعيات التFFي تناسFب التلميFFذ

فبFدل أن يقFدم.صعوبة كبيرة وقد يعود ھذا إلى أن التلميذ يحرم من متعة حFل مFشكلة محFددة

لھم المحتوى الدراسي لموضوع ما بشكل معلومات جاھزة أو مفروضFة يجھFد فيھFا ا�سFتاذ 

، يمكن است ، نفسه غ&ل نفس المحتوى بتقديم مشكلة تFشد انتبFاھھم وتثيFر فFيھم ھFذا الفFضول

، والحFصول علFى  وتكون على شكل سؤال يحيرھم ويقلقھم ،فيتوجھون للبحFث عFن ا6جابFة

وقFFد يكFFون طFFرح المFFشكلة فFFي المقFFام ا�ول ھFFو إثFFارة.المعلومFFات التFFي تFFدلھم علFFى الحFFل 

ا�م إلFى مFشك&ت فرعيFة أو جزئيFة رع المFشكلة اھتمامھم ،ولكن سوف يتطور ا�مر إلى تف

يشعر المتعلم بالسعادة عند ما يتوصFل إلFى فFك"سكينر"يقول.ھي التي تقدم وتطور البحث 

".عقدة أو لغز أو يتعرف على شيء كان مبھما في البداية 

نيFة علFى إن ا�ساليب التقليدية لم يعد باستطاعتھا حل إشكالية جلب اھتمام الت&ميFذ ،�نھFا مب

منطق تقديم المعلومات أو	 من أجل إيجاد وضعيات أو مجا	ت تطبيقھا وعليFه يعFاد النظFر 

.في ھذا المنطق 

لنعد إلى الواقع إلى ھذه التطبيقات القريبة من اھتمامات التلميذ وفي محيطه لتكFون المحFرك

 النظريFة، وھFي ھذه المقاربة تتجه من التطبيFق إلFى.ا�ساسي للوصول إلى نفس المعلومات 
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من أجل تطبيق) في الميكانيك( 	نقدم قوة الجذب المركزية: تخص كافة فروع التعليم، فمث&

ھذا المفھوم في كيفية سير الدراجة في منعطف، بل يتوجه البحث بعد م&حظة الFدراج التFي 

؟  تميل دراجته في المنعطف، لماذا يفعل ذلك

	 ينطلق من تلقاء نفسهإن ھذه البيداغوجية ترتكز على نشاط ال . تلميذ، الذي كما نرى،

وھذا ما يفسر السلبية التي يكون عليھا التلميذ عندما نعتمد. بدون مشكلة أو بدون تساؤل

.ا�ساليب الدوغماتية التي تقدم فيھا ا6جابات والحلول بدون أن تكون ھناك أسئلة

ا نط&ق ليدور نشاط الت&ميذ إن شكل الدرس يمكن تصوره كحلقة يبدأ بالمشكلة كنقطة

حولھا وتكون مرجعا لھم في البحث، وتنتھي بالعودة لھا؛ أي أن توظيفھا يستغرق كامل 

.الدرس

: تنظيم وضعية ا<نط9ق-3

يمكن توفير شروط نجاح العملية إذا ما أدرجت المشكلة ضمن سياق عام من النشاطات

يFة مجFرد لعبFة تخمFين سFرعان مFا يتبFدد حتى نتجنب ا6صطناع والتكلف، وإ	 ستكون العمل

ا6. مفعولھا طF&ق فقبFل اقتFراح الوضFعية ا6شFكالية نحتFاج إلFى تنظFيم مFا يFسمى بوضFعية

.بحيث نجد أن طرح ا6شكالية يصير طبيعيا وضروريا

إن استغ&ل السياق يھدف إلى إثارة فضول الت&ميذ وجلب اھتمامھم من أجل طرح ا�سئلة،

FFي علFFسياق مبنFFع والFFه توضFFشاط، وعليFFتھم للنFFذ ودافعيFFات التلميFFيم باھتمامFFط التعلFFدأ ربFFى مب

.المادة الدراسية في سياقھا الذي تؤثر فيه حتى يجد التلميذ معنى لتعلمه

ونجد ھذا ممكنا في بيداغوجية المشاريع التي تتمحور حول عدد من ا6جراءات العامة التي

.ى النشاط العام للقسم يقظا ومرتبطا بالحياةبحيث يبق) فصل أو سنة( تدوم مرحلة دراسية

ھناك سياقات دائمة مبرمجة في المنھاج، أو ترتبط بالمدرسة مثل النشاطات العلمية والثقافية

أو .) المكتبFة، الورشFة( التي تبرمجھا المدرسة، وجود فضاءات ا6تصال داخل المدرسFة 

ما تنفFتح المدرسFة علFى محيطھFا يجFد وھكFذا عنFد) المراسلة بين المFدارس( خارج المدرسة 

.المعلم مصدرا غنيا من الوضعيات والسياقات يمكن ا6ستفادة منھا
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كما يمكن إستغ&ل المحيط والبيئة المدرسية وھذا بإستكشاف ھذا المحيط وتوجيه النFشاطات 

داد التعليمية من حين Wخر إلى دراسة ھذا الوسط الغني بالمثيرات لتعلمھا وھذا من شأنه إع

المتعلم للحياة الحقيقية ليكتسب المفاھيم وا6تجاھات العلمية والتكيف مع ھذا المحيط؛ فFالمھم 

ھنFا ھFو محاربFة الفكFFرة التFي تFدعو إلFFى أن كFل درس يجFب أن يعطFFى داخFل حيFز القFFسم أو 

.إلخP المدرسة بينما خارجھا توجد الطبيعة، والمصنع، المتحف

ا�خبFار فFي( اWخFر فرصFة مھمFة لخلFق سFياقات مختلفFة إن استغ&ل الحدث يعتبر ھFو

. وسائل ا6ع&م المختلفة  ويتطلب ا�مر أن يكون المعلم مطلعا على ا�حداث الFـتي يمكFن)

،( أن يFFستغلھا بإدخFFال تعFFدي&ت مناسFFبة  ولكFFن فFFي كFFل)P القيFFام بالتFFسجي&ت، عFFروض

�ھداف التعليمية المسطرةا�حوال 	بد من بنائھا على أھداف مسبقة مرتبطة با.

: صياغة المشكل-4

بعد وضعية ا6نط&ق التي يعدھا المعلم وقد يFشارك فيھFا الت&ميFذ تFأتي الخطFوة الھامFة

التي تصاغ فيھا المشكلة وتتمثل في طرح المشكلة التي يتطلب حلھا بحثا ومFشاركة أساسFية 

.للت&ميذ، ھذه المشكلة ھي التي تحقق الھدف

:ون المشكلة ناجعة يجب توفر شروط أھمھا وحتى تك

.أن نضع التلميذ أمام مشكل حقيقي-

 أن يكون ھذا المشكل واسعا وغنيابكفايFة حتFى تتفFرع عنFه مFشك&ت أخFرى تFشمل كFل-

.الھدف، وكل نشاطات الت9ميذ وزمن الحصة تكرس بحل ھذا المشكل

: تخصيص المشكلة-

 لFب المFشكلة أو مايFسمى بFالبؤرة، والبFؤرة وھي عملية استقطاب انتباه الت&ميذ نحو

. الھدف، وتثبت معناه-الجيدة ھي التي تطرح السؤال، وتتحدد فيھا المشكلة

: طرح السؤال-
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؟" ترتكز صFياغة المFشكلة بطFرح الFسؤال أو كFل سFؤال يتFصف" لمFاذا؟"و" كيFف

 بسرعة، بنوع من الشمولية والعموم، حتى 	تكون ا6جابة مباشرة تلغي دور التلميذ

بل يجب أن يشعر التلميذ من خF&ل الFسؤال أنFه بحاجFة إلFى التفكيFر والتحليFل وإلFى

تجنيد طاقته ومعارفه، وإلى مبادرته بطرح ا�سئلة من طرفه ومناقشة ا�ستاذ كبقية 

الزم&ء حتى تبFدأ مجابھFة ا�فكFار وتترسFخ الرغبFة فFي البحFث عFن ا6جابFات لحFل 

.المشكلة

ميذ بم&حظة ظFاھرة أو دراسFة وثيقFة أو إنجFاز تجربFة فلFن تكFون مFن أجFل فعندما يبدأ الت&

.متعة الم&حظة أو القراءة ولكن من أجل فكرة موجھة للجواب على السؤال المطروح

 أنواع المشك&ت

:المشك9ت العفوية.1

وھي المشك&ت غير المقصودة ؛أي بدون قFصد تربFوي لFم يھيFأ لھFا المFتعلم أو المدرسFة

. الوضعيات التعلمية الطبيعية التي نصادفھا في حياتنا اليومية في أي وقت من ا�وقاتوھي

وسيرورة الFتعلم عنFد مFا تكFون الوضFعية عفويFة تFتم عFادة فFي شFروط قFصوى مFن الدافعيFة

الحFوادث الطارئFة(أوالعFاطفي) درس العلFوم(ويمكن استغ&لھا علFى المFستويين المعرفFي.

).رسة التي تحدث بجوار المد

، وھFي.الFخPمثFل حFدوث الFز	زل ،ا	نقطFاع فFي التيFار الكھربFائي ،مFرض تلميFذ ،حريFق

؟: مثيرة لTسئلة مFن قبيFل  ؟ لمFاذا نFستخدم ھFذه ا�دوات ؟ مFا ھFي نتائجFه كيFف حFدث ھFذا

Pالخ.

ونذكر ا6عتراضات حول استغ&ل ا�حداث العفوية لكونھا مرتجلة في غالFب ا�حيFان ،و	

مخطط التعلم المقصود الذي ينطلق من الھدف وصو	 إلى حل المFشكلة ؛ذلFك أن تنسجم مع 

وا6عتFراض الثFاني قFد يكFون علFى. السياق يأتي فجأة ونادرا مFا تلتقFي مFع أھFداف الFدرس 

مستوى الدافعية نفFسھا إذا كانFت زائFدة علFى اللFزوم، خاصFة إذا كFان الت&ميFذ واقعFين تحFت 

Fفتأثير شديد أمام الوضعية التFدم التكيFن عFة مFة معينFتج درجFق.(ي تنFوف أو القلFل الخFمث
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ومنه القانون الذي مفاده أن ا6كتساب يتزايد باطراد مع شدة الدافعية إلى حد معين تتنFاقص 

.)بعدھا أو أن ا6كتساب ا�مثل يكون مع دافعية معقولة

و تتعلق بالعوامل التالية ، : إن ھذه الدافعية تختلف من شخص Wخر

.درجة صعوبة المھمة الماثلة أمام الشخص•

. وجود معنى تجاه الوضعية بالنسبة للشخص•

.قدرات الشخص تجاه ھذه المھمة•

.مستوى تطلع الشخص•

و الضغوطات• ، الخوف( حساسية كل فرد تجاه ا6نفعا	ت .التوتر (

.ا6حساس بالمسؤولية حيال العمل المقدم•

و أھمية أدوات الع• .مل التي يمتلكھا الشخص قيمة

و عليFFه فFFإن ھFFذا الFFنمط مFFن المFFشك&ت العفويFFة يمكFFن العمFFل بFFه إذا امكFFن إدراجFFه ضFFمن

.ا�ھداف المسطرة

: المشك9ت المثارة-2

، وھو بحاجة إليھا �نھا تتفق مع ا�ھداف المعدة ھي المشك&ت التي يثيرھا المعلم عمدا

؛ حيث تكمن أھميتھا في كونھ .ا قابلة لNندماج مع ھذه ا�ھداف سلفا

 وتعود فنيات طرح ھذه المشك&ت إلى قدرة المعلم على استدراج الت&ميذ ومFساعدتھم علFى

 طرح ا�سئلة

: المشك9ت المبنية-3

؛ يتميFز ھFذا النFوع مFن وھي المشك&ت التي يبنيھا المعلم بغرض تحقيق أھدافه التعليمية

، لكنFه المشك&ت بشيء من التكل ، وھو يت&ءم جيدا مع ا�ھداف المسطرة و ا6صطناع ف

و ؛ ، ويبFFدوا أقFFل مFFصداقية علFFى ا�قFFل فFFي البدايFFة و ا6ھتمFFام قFFد يفتقFFد إلFFى جانFFب ا6ثFFارة

بالرغم من ذلك ف& يمكن ا6سFتغناء عنFه مFع مراعFاة بعFض الFشروط لتكFون المFشكلة مثيFرة 
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 ، و تلقFFى قبFFو	 لFFدى المتعلمFFين و مناسFFبة لمFFستوى للدافعيFFة ويكFFون ذلFFك بعرضFFھا واضFFحة

. الت&ميذ وتحمل صفة التحدي 

و في الطبيعة تصلح لبنFاء ھFذا النFوع مFن المFشك&ت إن كثيرا من الوقائع في حياتنا اليومية

و التFFي تثيFFر  و التبFFاين فFFي الظFFواھر المقدمFFة مFFن بFFين التقنيFFات المFFستخدمة إثFFارة التمFFايز

. ثالھا مقارنة وضعيتين مختلفتين المفاجئة والحيرة وم

إن فكFFرة التبFFاين تحFFث التلميFFذ علFFى طFFرح الFFسؤال ،والمFFشكلة المبنيFFة يمكFFن وضFFعھا ضFFمن

مشكلة عفوية أومثارة ،وحل ھFذه ا�خيFرة ضFروري لمعالجFة ھFذه المFشك&ت الجزئيFة التFي 

.ا يبنيھا المعلم مع سيرورة البحث عند مايكون بصدد مواجھة مشك&ت معقدة نسبي

وأخيرا فإن المشكلة المعروضFة متروكFة لكفFاءة المعلFم وقدرتFه وخيالFه وذكائFه فFي اقتنFاص

.الفرص ليجعل منھا لحظات ھامة وممتعة ومفيدة 

	(ويبقى أھم معيار لمواجھة المشكلة سواء كانت عفوية ،مثارة أومبنية أن تكون حقيقية أي

ت&ميذ وتنال قبولھم وتكون ناجعة تسمح ببلوغ تقود إلى الخطإ وذات مصداقية ،تثير اھتمام ال

الھدف وتؤدي إلى التكيف المطلوب ،و	 ننسى أن ا6ھتمام ھو الشرط الحقيقي لNنتبFاه وأن 

. الجھد المقدم بدون دافعية ليس له معنى

 إجراءات حل المشكلة

 إن حل المشك&ت ھي الطريقة التي تت&ءم مع المقاربFة الطبيعيFة للفFرد الFذي يكFون فFي

.وضعيات تعلم عفوية وھو يواجه مشك&ت الحياة

وبيFFداغوجيا ،فFFان اجFFراءات حFFل المFFشك&ت تبنFFى وفFFق اسFFتراتيجية عامFFة تFFنظم التFFدخل

:البيداغوجي خ&ل الدرس تبعا للمراحل التالية 

 ية المرحلة التمھيد

: مشكل ،ويتم فيھا–تمثل مرحلة التحضير وا6عداد لبناء وضعية

.تحديد الھدف المسطر ،صياغته؛أي وصف السلوك النھائي وا6جابة المنتظرة-
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وضع المشكلة التي تحقق عدم التكيف ؛وبالتالي حاجة المتعلمين التي تولد ا6ھتمام نحو-

.ا6جابة–البحث عن الحل 

يذمرحلة إجراءات التنف

:وتتضمن ما يلي

 استكشاف الوضعية ا6شكالية-

 البحث عن الحل من خ&ل إعادة بناء الوضعية باتجاه وضعية الحل-

 اكتشاف الحل-

 إصدار الحل-

 تعزيز الحل-

:تمثل كل ھذه المراحل مقاربة استراتيجية تعلمية كاملة ،ويمكن بيانھا مفصلة كما يلي

 استكشاف الوضعية ا<شكالية-1

وماذا نحتاج من معلومات-المعطيات– عملية تحليلية ،القصد منھا معرفة ما ھو معطى وھي

.أخرى وعلى ضوء ذلك تتحدد المشكلة وبنيتھالنصل إلى مايسمى ببنية المشكلة 

تكون غير واضحة فنقول عنھا بأنھا غير صريحة ،وھي تتسم،إن المشكلة إذا كانت عفوية

ببالص الوضFعية إلFى مFشكلة أكثFر وعليه يترجم المعلم ھFذه الضيق عوبة ،يشعر المتعلم معھا

وھنFFا نFFشير إلFFى تFFدخل المعلFFم فFFي ھFFذا المFFستوى. وضFFوحا وتحتFFاج إلFFى حFFل وقابلFFة للحFFل

	 تعقFبھم علFى بFدء التفكيFرلتفريغھا مFن ( شFحنتھا العاطفيFة حتFى وإن. الFشعور بFالخوف

و عالقلFFق 	 يFFساعد التفكيFFر الFFرزين ورد الفعFFل لFFى ا	ضFFطراب فFFي حالFFة حFFوادث مثيFFرة

	 تستغل الوضعية في حينھا) الذكي .وعليه

ما، مثFل مFا يحFدث عنFدھتمام الت&ميFذ فFي جFو عFاطفي مFريحا أما إذا كانت المشكلة تحوز

إن ھFذه المرحلFة قFد. يمكFن أن تبFدأ عمليFة ا6ستكFشاف، فإنFه تكون المشكلة مثارة أو مبنيFة

وول أو تقصر حسب طبيعةتط .درجة تعقيده المشكل
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ومFFستوى تحديFFد وا	ستكFFشاف يFFتم علFFى مFFستويين، مFFستوى الFFوعي والFFشعور بالحFFاجز، 

أي تحديFFد أيFFن يمكFFن التحFFدي لفھمنFFا أو التعبيFFر الحFFاجز،–ة والFFشعور بالمFFشكلة الFFصعوب

. الواضح عن السؤال الذي يترجم المشكلة 

، تلعFب المناقFشة دورا ھامFا في ھذه ال و يFساھم فيھFا الت&،مرحلة ميFذ، يقFدم يFديرھا المعلFم

 الت&ميFذ فFي العمFل الفFرديوردفيھا ما ھو معلوم وما ھو مجھول ومFاھي مFسارات البحFث 

ووالجماعي، وتوضح فيھا طريقFة العمFل المنھجFي كوسFيلة تFستغل فيھFا الFسبورة المتFدرج،

و  كتابتھا لعرض ا�فكار

و-2 ، فيھFا تتFضح وھFي مرحلFة: اكت;شاف الم;شكل البحث حاسFمة فFي ھFذه ا	سFتراتيجية

و تنتظم البنية المعرفية للت&ميذ أي يبدأ التعلم  . المشكلة

ھي-3 " مشكلة- بنية"وينصب نشاط الت&ميذ في تحويل الوضعية ا6شكالية من بنية ابتدائية

.التي تنتج من عملية التحويل أو إعادة الھيكلة"حل–بنية"إلى الحل أو

ة ھي جملة من المثيرات الحسية ومن ا6سFتجابات وإعFادة ھيكلتھFا ھFي تنظFيم إن كل وضعي

فFFي تطFور متFFدرج نحFFو الوضFع ا�فFFضل والFذي مFFن خ&لFFه" ا6سFتجابات–المثيFFرات"ھFذه

 نستبصر الحل 

إن العمل على تحويل بنية إلى بنية أخرى ليس دائما عم& سھ&،وھناك عدد من مستويات

:التحويل ھي 

ا-1 : لصريحة الوضعية

أي واضحة البنية وتكون فيھا معطيات المشكلة متFوفرة ويمكFن مFسحھا بنظFرة

إجمالية ؛وفي ھذه الحالة يتم فحص الوضعية جملة واحدة ،والھدف الFذي يتجFه 

وھFذا ا6جFراء ھFو ا6ستبFصار.إليه ،وتتم إعادة الھيكلة بسرعة ليكتFشف الحFل 

.وفي بعض ا�حيان يكون ا6ستبصار فجائيا 

: الوضعية الضمنية-2
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رؤيFة(إذا كان المشكل غامضا وليس لFه بنيFة واضFحة تكFون الرؤيFة محجوبFة 

فFإن إعFادة الھيكلFة تFتم عFن)"الغFشطلت"عرفي حسب نظرية المجFال الحقل الم

إلFى تجرب فيھا عدة محFاو	ت إلFى أن يFصل المFتعلم، المحاولة والخطإطريق

. حالة ا6ستبصار؛ أي ظھور الوضعية التي تحمل شروط الحل

: الوضعية الثابتة-3

الحFل-وھي بنية توحي بالحل ،وتتطلب ح& وحيدا إجباريا تصدر فيFه ا6جابFة

-البنيFFة"ھيكلFFة الع&قFFة بFFين درجFFة.اشFFرة علFFى الFFنمط ا6شFFراط ا6جرائFFيمب

.الحلونمط إجراءات إعادة ھيكلتھا للوصول إلى" ا6شكالية الوضعية

:ي حالة التعلم العفو.1

:يكون المشكل فيھا عفويا وطبيعيا له بنية معينة ،ويتم حله وفق المراحل التالية

.-مؤشرات الحل–البحث عن المؤشرات.1.1

 إعادة ھيكلة الوضعية.2.1

:وتتضمن مايلي

. تكون إعادة الھيكلة عن طريق المحاولة والخطإ---إذا كانت المؤشرات قليلة فالبنية ضمنية-

ا-  تكون إعادة الھيكلة عن طريق --- لمؤشرات مھمة فالبنية صريحةإذا كانت

 ا6ستبصار

 إعادة الھيكلة عن طريق ا6شراط ا6جرائي---إذا كانت المؤشرات واضحة فالبنية ثابتة-

: حالة التعلم المنظم.2

، تكون) الشكل مثار أومبني( تكون درجة الصعوبة فيھا وبالتالي بنيتھا متروكة للمعلم

:راءات الحل وفق المراحلإج

)معطيات يقدمھا المعلم( تزويد وتطعيم الوضعية بالمثيرات.1.2

:إعادة ھيكلة الوضعية. 2.2

 إعادة الھيكلة عن طريق المحاولة والخطإ---)بنية ضمنية قصدا( مؤشرات قليلة-
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 إعادة الھيكلة عن طريق ا6ستبصار---)بنية موضحة قصدا( مؤشرات مھمة-

وا-  إعادة الھيكلة عن طريق ا6شراط ا6جرائي---)بنية موحية قصدا( ضحةمؤشرات

 إصدار الحل

عند ما يصل التلميذ إلى بنية الحل ،فإنه يصدر ھذا الحل ،وھنا تجدر ا6شارة الFى أھميFة

تقديم ا6جابات الفردية من طرف الت&ميذ �ن اكتشاف الحل بعد عنFاء البحFث وعرضFه مFن 

أن يثبت السلوك النھائي ،الھFدف أو الكفFاءة المنتظFرة ،ويمثFل حFافزا طرف التلميذ من شأنه 

قويا للتعلم المقبFل ،با6ضFافة إلFى أنFه يحقFق حاجFة أساسFية ھFي تقFدير الFذات وتثمFين الجھFد 

المبFFذول وبالنFFسبة للمعلFFم سFFوف يقFFيم قدرتFFه ونجاعFFة تعليمFFه وكفاءتFFه ويقFFيم تقييمFFا صFFحيحا 

.تعلمات الت&ميذ 

حFFل يFFشعر التلميFFذ أنFFه اكتFFشف شFFيئا جديFFدا ،وھFFو جFFزء ھFFام مFFن ھFFذه خFF&ل إصFFدار ال

 ا6ستراتيجية 

	 تساعد إن ا�سلوب التقليدي 6صدار الحل ،الذي يتولى فيه المعلم ھذه المھمة ،نيابة عنھم

الت&ميذ على جني ثمار جھدھم ،والتقنيات المعمول بھا والتي ترتكز على انتقاء بعض 

ا 6جابة ،وتفضيلھم على اWخرين أمر غير مستحب ،إنه يولد لدى الت&ميذ فقط لتولي

	 يستحقونھا ،وقد منوا بھا دون سبب  .اWخرين خيبة أمل وحسرة

 وعليه تعتمد ا6جابات الفردية على أوراق عمل أو محاو	ت ويسجل الحل الذي يعرض

ا.على السبورة مث& ،عند العمل با�فواج لمرور أمام الت&ميذ كما يحرص المعلم على

. لمعاينة تطور بحثھم ،ومدى اقترابھم أوابتعادھم عن النتيجة) أوا�فواج(

 إجراءات حل وضعية إشكالية ذات بنية ضمنية

-بيداغوجية المحاولة والخطأ-

، يكون الحقل ، مشوشة تكون الوضعية ا6شكالية ضمنية إذا كانت بنيتھا غير واضحة

ي ، و	 ، المعرفي مغلق ستطيع الفرد عند مواجھتھا أن يستخدم فيھا ا	ستبصار مباشرة

، ونميز حالتين  و الخطإ  فيتطلب في ھذه الحالة استكشاف الوضعية عن طريق المحاولة



������� �	
��� �
�� ����� ������� ������� �����	��� ���� 34

و الخطأ العشوائية أو الت9مس-1 : المحاولة

وھFFو شFFكل بFFدائي مFFن المحاولFFة والخطFFإ والFFذي يFFتم فيFFه تحFFسس الحFFل عFFن طريFFق عFFدة

او	ت ،غير منظمة ،عشوائية ومترددة ،نجدھا عنFد ا�طفFال الFصغار عنFد مFا يFصادفون مح

مشك&ت �ول مرة ،أوحتFى بعFض الكبFار إذا كFانوا فFي حالFة ارتبFاك وتحFت ضFغط نفFسي 

.كبير ،فھو مستوى متدن من المحاولة والخطإ

: المحاولة والخطأ المنظمة-2

رات الحل ووسائل البحث فإنه يستكFشف الوضFعية عند ما يمتلك الفرد كل إمكانيات وقد

في البداية محFاو	 اسFتيعابھا قFدر ا6مكFان ليكFشف عFن بنيتھFا وتنظFيم عناصFرھا ،إذا كانFت 

المشكلة صعبة بھا عناصر مشوشة وكان با6مكان تنظFيم ھFذه العناصFر فFإن تFصرف الفFرد 

لم يفلح فإنFه يبFدأ بتطFوير مFا إزاءھا يكون أو	 بمحاولة الوصول إلى حالة ا6ستبصار ،فإذا 

يسمى بالفرضFيات التFي تمثFل إجابFات أو حلFو	 مؤقتFة أي افتراضFية تحتFاج إلFى أن يتحقFق 

.منھا

 صياغة الفرضيات

نشأ الفرضية من استكشاف عميق للوضعية ،يبدأ بتحليلھFا وتFسليط الFضوء علFى كافFة†

أحد جوانبھFا المماثلFة لوضFعيات سFابقة جوانبھا ،وتقليبھا على كافة ا�وجه لعله يتوصل إلى 

.مألوفة لديه وتذكره بحل سابق لوضعيات مشابھة 

.إن النشاط الذھني يكون في أوج يقظته وفي حالة استنفار قصوى

بعFFد فھFFم الوضFFعية واسFFتيعاب مكوناتھFFا تكFFون أكثFFر تفتحFFا ويFFصل بعFFدھا إلFFى صFFياغة

.فرضية يقتنع بھا ويراھا ا�كثر احتما	

 الصدفة يكون ضعيفا كما في حالة التلمس ،ويتوقف بناء الفرضية على طبيعة إن مجال

	 المشكلة أو السؤال المطروح ،وھي التي توجھه إلى بناء ھذه الفرضية ؛وھي وجھة عامة

فھي نوع من القناعة الداخلية لكنھا ليست صحيحة بالضرورة ،وقد يتعذر.تعني الحل 

سھ.الوصول إلى فرضيات صحيحة  ولة أو صعوبة الوصول إليھا يتوقف في النھاية إن
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على الخبرة السابقة للفرد والمعلومات المتوفرة والقدرات ونموھا ،وعدد ا6رتباطات مع 

.وضعيات سابقة

 اختبار الفرضيات

عند ما يعتمد المتعلم فرضية ما ،يبدأ باختيارھا أو تقييمھا لمعرفة مدى مصداقيتھا

ھذا الحل المفترض أو التفسير المؤقت مع السؤال المعطى وصحتھا وھي عملية مواجھة 

ھنا يكون ا6ختبار تجريبيا عمليا أو نظريا حسب( ،توضع على محك التجريب أوا6ختبار 

).طبيعة المشكلة أو السؤال المطروح 

في بعض الحا	ت البسيطة يبFرز التوافFق بFسھولة ،ولكFن فFي الحFا	ت المستعFصية التFي

FFى مراحFFاج إلFFاه تحتFFشك&ت باتجFFل المFFة حFFاد مقاربFFب اعتمFFة يجFFشك&ت جزئيFFة مFFل ومعالج

الحصول على أكبر قدر من المعلومات وفق خط الفرضية ا�كبر ؛�نFه أمFام عFدة فرضFيات

:مختارة يجب القيام بالفرز واختيار إحداھا ،ويتم ذلك حسب بعض المعايير ؛أھمھا 

.أن يشعر أنھا تستجيب للسؤال المطروح�

تن� .سجم إجما	 مع الوضعية التي أمامه ومع البيئة المحيطة أنھا

.أنھا تنسجم مع المفاھيم والقوانين والمعلومات المؤكدة سابقا�

.أنھا ا�كثر نجاعة ،قادرة على حل ا6شكالية�

 إجراءات البحث

إن بيداغوجية المحاولة والخطإ المنظمة تعتمد على وضع الفرضيات ثم اختبارھا ،وھFي

.جا للبحث ومنھجية عمل يجب أن يمتلكھا الت&ميذ تدريجيا تمثل نموذ

إن كثيرا من الوضعيات التعليمية الخام تكFون ضFمنية أويFتم تحويلھFا إلFى ھFذه البنيFة بتFدخل

وھFFذا التFFدخل يجعلھFFا فFFي مFFستوى.ذكFFي للمعلFFم عنFFد مFFا يFFرى ذلFFك مناسFFبا للھFFدف المFFسطر 

 أدنى من المعلومات كافيFةحل على تقديم ا6ستغ&ل البيداغوجي من طرف الت&ميذ ،ويعمل

.لتوجيه البحث
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إن نشاطات البحث ترتكز علFى المFساھمة الفعالFة للت&ميFذ ،بتبنFيھم للمFشكلة حتFى تFصير 

وكأنھا مشكلتھم حتى وإن كانت تجري تحFت قيFادة المعلFم وبتوجيFه منFه ،ا�مFر الFذي يعمFل 

فرضيات مع فFرز المعلومFات واسFتبعاد على استدعاء المعلومات وإرشاد الت&ميذ لصياغة ال

مFFاھو غيFFر مجFFد منھFFا ،كمFFا يجFFب أن يFFسھر المعلFFم علFFى تFFشجيع المواقFFف ا6يجابيFFة العمليFFة 

،والتعبيFFر عFFن الFFرأي وكتابFFة المعلومFFات وتفحFFص الوثFFائق المختلفFFة وإنجFFاز المخططFFات 

 يكFون ،والتلخيص علFى الFسبورة لتطFوير إجFراءات الحFل والعناصFر الجديFدة ؛و	 يجFب أن

. تدخل المعلم مبالغا فيه حتى يجد التلميذ ا6ستق&لية المطلوبة

إن المعلومFFات التFFي يFFتم جمعھFFا تمثFFل مؤشFFرات الحFFل أو بFFا�حرى تFFستغل لتFFشكيل ھFFذه

المؤشFFرات ،ويFFتم الحFFصول عليھFFا بطريقFFة مباشFFرة كالم&حظFFة أو غيFFر مباشFFرة كالبحFFث 

.التوثيقي 

:الم9حظةنشاطات

لميذ أمام الموضوع بشكل مباشر وذلك مثل دراسة أداة ،م&حظة ظاھرة يكون فيھا الت

، أو الموضوع محل  ، أو الظاھرة إجراء تجربة ،يقوم فيھا بمعاينة وفحص التجربة

.الم&حظة 

 الم&حظة نوعان ھما: أنواع الم9حظة.1

 دروسة يزات الشيء أو الظاھرة المتقوم على كشف خصائص ومم: م9حظة كيفية. 1.1

ما: م9حظة كمية. 2.1 . تقوم على إجراء قياسات لمقادير مميزة لظاھرة

الم&حظة نشاط تركيبي ،تستخدم فيه الحواس ،والقدرة على التمييز: خصائص الم9حظة.2

والتحليل والتنظيم ،يتوجه فيھا المتعلم نحو العناصر ا�ساسية ويقيم مقارنات بين الظاھرة 

.اھر المألوفة من حوله محل الدراسة والظو

.إن الم&حظة يجب أن تتم فعليا-

.موضوع الم&حظة يجب أن يكون حاضرا وموجودا أمام الت&ميذ-
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تخيل أنك أمام كذا ،رأيت(	 يجوز تناول الموضوع نظريا باستخدام عبارات من قبيل-

�ن ذلك يفقد الم&حظة مصداقيتھا ويلغم البحث من بدايته)…كذا،.

.حظة شأنھا شأن بقية القدرات تكتسب وتنمى وتصقل بالتمرن المستمر والتدريب الم&-

:نشاطات التوثيق

نعمد إلى نشاطات البحث التوثيقي عند ما تكون الم&حظة غير ممكنة لسبب ما مثل بعد

.الظاھرة في الزمان والمكان ،أو عندما تكون أدوات الم&حظة غير كافية 

: مصادر التوثيق.1

تتنوع مصادر التوثيق بتنوع موضوعات الم&حظة ،ومن بين تلك المصادر الكتب

، ، والفيديو ، والتسجي&ت الصوتية الخPوالتحقيقات ،والحاسوب ،والمكتبة والمج&ت

.،وينبغي أن تكون كلھا في متناول المتعلم

:نتائج البحث التوثيقي.2

 وخ& صات مكتوبة يمكن استثمارھا في ينبغي أن تتوج بنتائج على شكل تركيبات

. مواصلة البحث

 إعادة ھيكلة الوضعية

الحلول أو التفسيرات المؤقتة يتم اختبارھا والنتائج ھي التي تحكم على(إن الفرضيات

.صدقھا أو عدم صدقھا 

والخطأ مسموح به �نه ليس عيبا ،ذلك أنه يتيح لنا إعادة المحاولة 	ختبار فرضية

.ى نصل إلى الحل أخرى حت

	 تصمد أمام ا6ختبار يجب أن تتوفر المرونة الكافية للعدول عن الفرضية التي

 ،ويتضح أنھا غير موفقة 

:الفرضياتتقنيات تقييم

:تقيم الفرضيات بطريقتين ھما
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: النقاش الجماعي.1

ف يھا ويتم بمجابھة ا�فكار ضمن فوج القسم أوضمن مجموعات مصغرة، يقوم كل طرف

بتقديم حجته واستد		ته ،ھذا النقاش من شأنه الكشف عن الثغرات الموجودة في الحجج 

. وا6ستد		ت المقدمة وا�فكار المعروضة وقيمة المعلومات التي يستند إليھا كل طرف

عن وھكذا يتم الفرز وتستبعد الحا	ت المغلوطة وغير الواقعية ،كما يتيح النقاش الكشف

.ميذ للظاھرة ومدى استفادتھم من تعلماتھم السابقة تصورات الت&

: ا<ختبارات التجريبية.2

إذا كان النقاش 	يفي بالغرض ،ويصل الى حدوده ،وخاصة إذا كانت متغيرات المشكلة

ا .6ختبارات التجريبية يكون ضرورياكبيرة فإن اللجوء إلى

 التجريب كوسيلة /ختبار الفرضيات

تجريبي بأشكال مختلفة ،لكن أھمھا ھو الذي يستند إلى فرضية يجب قد يقدم العمل ال

اختبارھا ،وھي تخضع لنفس المبدإ المتمثل في عزل المتغيرات في محاولة لربط متغيرين 

.وإيجاد الع&قة السببية بينھما ؛أي الع& قة بين ا�سباب والنتائج 

ي حتاج إلى تنظيم البيئة الفيزيائية إن التجريب في المخبر مثل نشاطات ا�عمال التطبيقية

:المادية والبيداغوجية من أجل

لل-  نشاطات التي ھم بصدد القيام بھا تمكين الت&ميذ من الحصول على الوسائل المناسبة

.تمكين الت&ميذ من إعداد التركيبات التجريبية-

و- مصادر وضع الوسائل ا6ضافية التي يطلبھا الت&ميذ في متناولھم وكذا التوثيق

.المعلومات 

.تمكين الت&ميذ من أدوات وآليات المراقبة الذاتية ،لتقييم النتائج-

.تھيئة شروط العمل الفوجي أوفرق البحث-

 والمشكلة المطروحة والدعم لتجاوزتقديم التوجيھات اWنية التي تساعد على فھم السؤال

. بعض الصعوبات المعترضة
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I I I-ع  مشكل–ن طريق وضعية تعليم الرياضيات

I I I-1نحو ممارسة تعليمية أفضل 

ما نطمح إليه ھو تفضيل اكتساب الت&ميذ لكفاءات ومعارف يمكن توفيرھا وتجنيدھا فFي

و خارجھا . المدرسة

:والتلميذ بحيث) المعلم(ھذه المقاربة تحدد دور كل من ا�ستاذ

 وتنظيمھا بحيث تسمح للتلميذ أن يكون يقوم ا�ستاذ باقتراح الوضعيات التعليمية•

.فاع&

.يدير ا�ستاذ النقاش في القسم•

. مفاھيم, مصطلحات( يقترح ا�ستاذ عناصر المعرفة المحددة في البرنامج• (... 

يتجنب ا�ستاذ ا	نط&قة من تمثيل المعرفة المقصودة وينطلق بالتالي من مشكل•

اقتراحاته, بحثه: يذ المرغوبة تظھر من خ&ل فعالية التلم)مشكل-وضعية( حقيقي

.للحلول

أمFFا. بFFالتقويم التكFFويني خاصFFةممFFع ا	ھتمFFا, وبالنFFسبة للتقFFويم فيعتمFFد الوظFFائف الث&ثFFة

.الخطا فيعتبر مؤ شرا إيجابيا واستثماره السليم يساھم في بناء المعرفة

)	 شيء يعطى بل كل شيء يبنى(يقول باش&ر

و موضFوعات الFتعلم تقودنFا إلFى التأكيFد الحالية حول سيرورة تعلم الت&ميFذإن المعارف

:على مبدأين بيداغوجيين لتوجيه ا�ستاذ في عمله ھما

. في تعلمهتشجيع المشاركة النشيطة للتلميذ•

والفاعل الرئيسي, الدراسات أن التلميذ ينبغي أن يكون محور تعلماته بينت.1

. تربيتهيف

ال.2 .معارف ھو مسعى معقد مرتبط أساسا بالتلميذكما أن بناء

أحFFسن مFFن إعطFFائھم, بالمFFساءلة يFFساعد المعلFFم ت&ميFFذه فFFي بنFFاء معFFارفھم.3

. إجابات
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.وفي كل المواد, تشجيع أسلوب حل المشك&ت في كل المراحل التعلم•

ذ.1 اتFFه مھFFارة أساسFFية نعمFFل علFFى تطويرھFFا لFFدى حFFل لمFFشك&ت ھFFو فFFي حFFد

لبالتلميFFFذ ووسFFFيلة متميFFFز وتطFFFوير, اء المعFFFارف نFFFة فFFFي العمليFFFة التعلميFFFة

. الوجدانية ا	جتماعيةت وتنمية السلوكياتالمھارا

 المطروحةته المقارنة تشمل في نفس الوقت نشاط التلميذ وكذا التساؤ	ذھ.2

. من قبل ا�ستاذ أو التلميذ نفسه أو الت&ميذ فيما بينھم

I I I-2(مشكل-المشكل ووضعية 

بـ) BARAIS )1993 بالمشكل حسب يقصد : كل وضعية تتميز

. مجموعة من العمليات•

.مجموعة من ا�سئلة المحددة للھدف المراد بلوغه•

. مجموعة من المتطلبات التي تحدد أفعال الفرد ونشاطاته•

:وصف آخر•

:يوصف المشكل بالعناصر الث&ثة التالية•

 وضعية ابتدائية•

)دف المراد بلوغهأو الھ(وضعية نھائية•

 التحوي&ت التي تسمح ببلوغ الھدف•

):CHARNAY,1989(للمشكل ث&ث وظائف أساسية•

)يسمح بالتكلم عن المشكل(معيار للتعلم•

)مما يسمح بالتكلم عن المشكل( للتعلم) محفز(محرك•

) مشكل-مما يسمح بالتكلم عن وضعية( وسيلة للتعلم•
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I I I-3(حل مشكل )بصفة عامة(:

:منھا) مختلفةتوإستراتيجيا( يتطلب حل مشكل عمليات عديدة

 فماذا أجد؟،ماأإذا طبقت مبد(ا	ستنتاج•

 ھناك حا	ت خاصة كيف أعمم؟(ا	ستقراء•

 ...تحويل وضعية محسوسة إلى مخطط أو معادلة(ةالنموذجي•

). معرفة وضعية شبيھة بأخرى وا	ستفادة من حلھا) المشابھة•

. العقلية توظف أثناء العمل استراتيجيات الحلھذه النشاطات•

ت حل المشاكل ھما الخوارزميات• يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من إجراءا

. وقواعد التقصي

ا6جراءات الخوارزمية مكونة من سلسلة مرتبة من العمليات إذا نفذت بشكل•

.صحيح يسمح ذلك بالوصول إلى النتيجة المرجوة

قصية تزودنا بتعليمات واستراتيجيات ممكنة تتعلق بحل مشكل التتا6جراءا•

	 تضمن النجاح  لكنھا

G(حل مشكل حسب جورج بوليا POLYA 1989) 

:المراحل

 فھم المشكل�

)وضع الحل( تصور مخطط�

 تنفيذ المخطط�

 ھل المخطط صالح؟. التحقق�
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:فھم المشكل

 قراءة المشكل•

 تعيين ا�ھداف والمعطيات•

 رسم مخطط•

 فحص حا	ت خاصة•

. قد يفيد في تنظيم التفكير وتنمية ا	بتكار:تصور المشكل

ماذا يجب علي أن اعمل أو اعلم حتى: بالتعود على طرح السؤال: يسمح تنفيذ المخطط

.انھي ھذه الخطوة؟ كما ينمي قدرة التفسير بالحجة

.من التأكد من صحة الحل والتعلم منه:يسمح التحقيق

ا- .لمعطياتاستعمال كل

 النتائج الموضوعية-

 صياغة الحل والحجج-

ج جع. لقد عمل  لحل مشكل عنصرا أساسيا في البرامجلبوليا منذ ا�ربعينات على

ولقيت أفكاره, كما اھتم بقواعد التقصي حيث وضع عدة استراتيجيات للحل. التعليمية

.تجاوبا واسعا في فترة السبعينيات

)MEIRIEU) 1988(حسب ميريو( مشكل- وضعية

 ھFFي حالFFة وسFFط بFFين بيداغوجيFFة MEIRIEU) 1988(وضFعية مFFشكل حFFسب ميريFFو

 الجواب وبيداغوجية المشكل

يحFFل عFFن) ھFFو ھFFدف الدراسFFة(وضFFعية مFFشكل ھFFي وضFFعية محFFسوسة منھFFا مFFشكل علمFFي

بـ طريق النقاش الذي يحرض التعارض المعرفي وا	جتماعي : توصف وضعية مشكل
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.)ينجز( عمل•

.)محاولة تخطيه/ يتخطى(حاجز•

.) الھدف(نقص•

.)تستثمر(إمكانيات•

:يكون) الحاجز(غير أن العائق•

.)غير جلي(ملموسا ،عيني، معالمه شائكة•

.يتطلب جھدا ويدفع إلى الشك يحتوي على الغاز وتبدو به مسالك وعرة•

.يثير فضول المتعلم ويدفعه إلى البحث الدؤوب عن حلوله•

.)قابلة لكل التحقيقات التجريبية(يعطي د	لة لعدة حا	ت وعدت فرضيات•

	 يمل• . في البداية آليات حل العائق الذي يواجھهكالمتعلم

ا• .شكالية6ينغمس في مقاربات ويتوجه إلى حلول

: مشكل تسمح للمتعلم ببناء معارف جديدة �نھا-ةإن وضعي•

.عمال معارفه السابقة لفھم المھمة المطلوبة منه تسمح للمتعلم باست•

. تسمح له بالشروع في البحث•

.تصل به إلى ا	قتناع بان معارفه القبلية غير كافية•

ا لFذي ھFو مبنFي• علFى مجموعFة مFن الفرضFيات مFن وھي مرتبطFة بFالنموذج البنFاء

:بينھا
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.)ة ھنا حل المشك&ت نعني بالعمل والممارس(بالعمل والممارسة نتعلم•

المعرفة تنتقل من حالة توازن إلى أخرى مرورا بمرحلة انتقالية حرجة تكون•

فيھا المعارف السابقة موضع شك أي في حالة عدم توازن وعند الخروج من 

يه المراحل ا	نتقالية فذلك دليل على إعادة تنظيم العارف السابقة والتذھ

.أضيفت إليھا مكتسبات جديدة

مھما كان عمر المتعلم فان ذاكرته ليست فارغة و	ھي طاولة(يقول باشلر•

) بدون بصماتةخاوية أو جث

�ن،وضع المتعلمين في وضع تعاون وعمل جماعي يسھل اكتساب المعارف•

.التجارب أثبتت ذلك

•I I I-4(ستاذ مراعاته أثناء تحضير وضعيةيما ينبغPمشكل؟- ل 

ي• :حرص على على ا�ستاذ أن

	 يكFFو•  المFFشكل صFFعبا جFFدا وأن للمFFتعلم الFFشروع فFFي الحFFل بتوظيFFف معارفFFهنأن

. القبلية

	 تسمح له بحل المشكل بفعالية• .أن معارف المتعلم الحالية

الوصول بالمتعلم إلFى قناعFة شخFصية بعFدم كفايFة معارفFه أو نقFص فعاليتھFا ليFدرك•

.جديدة ضرورة وأھمية اكتساب مفاھيم أو طرائق 

 وبالتFالي تFشجع، الت&ميFذ مFنتنوع الحلول المطلوب تحضيرھابأن الوضعية تسمح•

.التبادل بينھم أثناء أعمال ا�فواج أو أثناء مرحلة العرض وا6شراك أو الحوصلة

،رح ھي المعارف الجديFدة المFستھدفةأن الوسيلة ا�نجع وا�نسب لحل المشكل المقت•

ھ .معناھا بالنسبة للتلميذا ا�ساس تأخذذوعلى
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•I I I-5(مشكل؟- وضعيةلھي ا سئلة التي ينبغي طرحھا لبناء أو تحليما 

: مشكل فعالة ينبغي طرح التساؤ	ت التالية-لبناء وضعية•

؟•  ماھي المعارف موضوع التعلم

؟ذبھ)شك(ماھي معارف التلميذ التي ستكون محل• ه الوضعية

؟ھل يمكن للتلميذ الشروع•  في المحاولة

؟•  ماھي مختلف مراحل النشاط

؟•  كيف نسير القسم

ھ• ؟ذ دور ا�ستاوما  في كل مرحلة

؟ماھي المعارف المراد تأسيسھا•

I I I-6(مشكل-ح كيفية لتسيير مراحل نشاط وضعيةااقتر 

:والتعليماتتقديم النشاط)1

ذ عFFFن طبيعFFFة ا�عمFFFال يFFFسأل الت&ميFFF،يFFFوزع الوسFFFائل ال&زمFFFة،يقFFFدم ا�سFFFتاذ النFFFشاط

ويعمل على إعادة صياغتھا من قبل عدة ت&ميذ. شفھياتالمطلوبة منھم ويؤكد على التعليما

ھ،حتى يضمن فھم الجميع لھا  ا النشاط مختارا بدقة بحيث يثير عند الت&ميFذذعلى أن يكون

 وسFFائل ويFFسمح بالFFشروع فFFي إجFFراء محFFاو	ت للحFFل با	رتكFFاز علFFى،الرغبFFة فFFي البحFFث

ويمكFن جعFل الت&ميFذ يعملFون فFرادى أوفFي أفFواج،مناسبة تكون موضوعة تحFت تFصرفھم

.صغيرة تبعا لطبيعة النشاط والصعوبة ووظيفتھا في التعلم 

:لبداية الفع(مرحلة ا/نط9ق)2 (

ا ينبغFي أن تأخFذ الوقFت الكFافي حتFىذلF،ه المرحلة تحل مرحلة ھامة في نFشاط الFتعلمذھ

Fذ(وج يتمكن كل فFو) تلمي لFكذو. إجFراء شخFصيجلFك بانتھFاذمFن القيFام بالمھمFة المقترحFة

).قد يكون غير صحيح(ليتمكن كل واحد من إنھاء عمله 

.ينصب النشاط الفكري للت&ميذ على تحليل خبايا المسألة ويتجلى التساؤل بكل مظاھره
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ھ الذتوظف منذو. بين ا�فكار حدث مواجھةتو،رحلة كل المعارف الممكنة والمفاھيممه لك

.جل صياغة الفرضيات الناتجة عن حل المسألة المطروحةأ

تحفيFFز الت&ميFFذ علFFى العمFFل المطلFFوب ويحFFرص علFFى احتFFرام: يقتFFصر دور ا�سFFتاذ علFFى

Fسير الوقFFيات ويFو,تالتوصFFستعملة وكFة المFFراءات المختلفFسجل ا6جFFالھم ويFب أعمFFاذيراق

بحا ما يسمذا�خطاء المرتكبة وھ . ستباق تنظيم مرحلة العرض والصياغةاله

. رأيه حول السؤال المناقشي الت&ميذ على حل المسألة و	 يعطد	 يساع

:والصياغةمرحلة العرض)3

ھ فيذنسعى من خ&ل :ه المرحلة إلى تحقيق أھداف أساسية تتمثل

ال- .ھا كتابتأوبورةستسجيل ا6جراءات المختلفة المستعملة وإلصاقھا على

عن- سم,جراءات المختلفةا6حمل الت&ميذ على التصريح  لھم بالوصولحوشرح ما

 إلى نتائجھم

حمل الت&ميذ على مواجھة ومقارنة ا6جراءات المختلفة بإظھار الصعوبات وا�خطاء-

. المرتكبة ونقائص بعض ا6جراءات المقترحة 

	 تتمك .الثبات بعد المناقشةمنن مناقشة الفرضيات تلغى منھا التي

.إخضاع الفرضيات المتبقية إلى التجريب-

FFراءاتذھFFن ا6جFFق عFFب التعليFFه أن يتجنFFذي عليFFتاذ الFFسTسبة لFFساسة بالنFFة حFFه المرحل

	 يبFFد،ن يحFFسن ترتيFFب اسFFتقدام الت&ميFFذأو،المقترحFFة ين مFFن إيجFFادذ بالت&ميFFذ الFFأ بحيFFث

. ا6جراء ا�كثر وجاھة

 ويفسح المجال للت&ميذ 6دراك أخطائھم،ف& يصدر أحكاما، أن يقوم بدور الوسيط ينبغي

 بعFضھا أكثFرنأو كFو،بأنفسھم ويستدرجھم إلى الحوار وم&حظFة تFشابه بعFض ا6جFراءات

فللتلميذ الحFق،كذلك تخصيص وقت كاف لتسيير ا�خطاء.فعالية بالنسبة إلى البعض ا�خر

.م معالجتھاثبغي الوصول بھم إلى إدراكھا وإيجاد مصادرھا ومن في ارتكاب أخطاء لكن ين

. بعد تحقق الت&ميذ من الحل تجمع النتائج ويقرھا ا�ستاذ
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):الحوصلة(مرحلة التقنين)4

 على السؤالبيصوغ ا�ستاذ الملخص مع إعطاء حل المسألة المطروحة أو جوا•

.سالمدرو

.تصاغ المعارف المبنية وتعمم•

ع• مجال استخ&ص( محددةتبارة عن معارف قابلة ل&ستعمال في وضعياتصبح

).منتقى 

.أو تمارينتعطى أمثلة بصورة وثائق•

. ا�ستاذهيسجل الت&ميذ في دفاترھم ما يقترح•

:ا/ستثمارمرحلة إعادة)5

ثم،إ	 انه غير كاف و	بد من ضبطه ثم تدعيمه بأنشطة،التعلم الشخصي للتلميذ مھم

. 6عادة استثمار معارفه وفق أھداف بأنشطة

I I I-7(ـ مشكل  أمثلة لبعض وضعيات

.الدوال-1

و تكنولوجيا . المستوى سنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم

 مشكل-وضعية

سمن زواياه نقص مربعات صغيرة) 	تھم الوحدة(1مربع طول ضلعه )1 شكل( طولھا

ح)2شكل(وازي مستطي&ت ونصنع علبة شكلھا مت .لحجم العلبة)س(نرمز بـ

ح س التي تكون من أجلھا ؟)س(ماھي قيم  معرفة
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)2( الشكل)1( الشكل

: به ا�ستاذمبعض ما يقو

.يسجل النشاط على السبورة

.يشكل أفواجا صغيرة

و عرض النتائج يمكن أن يوزع .أوراقا ومقصات على ا�فواج للتشكيل

. تحديد المعطيات والمطلوب بدقةوطلب من الت&ميذ إعادة صياغة المسألةي

.يطلب من الت&ميذ الشروع في العمل

.علٮالعمل المطلوبذيحفز الت&مي

. ويسير الوقتةيراقب أعمالھم ويسجل ا�خطاء المرتكب

حمFFن خFF&ل توظيFFف الت& (س(ميFFذ المFFساحات والحجFFم يتوصFFلون إلFFى = ـ1)(س2ـ1)

س)س2

يحFرص ا�سFتاذ علFى حمFل،بعد انتھاء الوقت المحدد لھذه الرحلة وإنھاء الت&ميFذ �عمFالھم

الت&ميFFذ ممثلFFي ا�فFFواج علFFى تFFسجيل ا6جFFراءات المختلفFFة المقترحFFة والFFدفاع عFFن أفكFFارھم 

. الحلول يصادق على ثبت منھا وتجريب بعض،وفرضياتھم بالحجة والدليل 

.ويأمر الت&ميذ بتسجيله في دفاترھم،يصوغ ا�ستاذ الملخص

 ،و أھميFة اقتFصار دالFة مجموعة تعريف دالFة عدديFة،يقدم مفھوم الدالة العددية والترميزات

.على مجال
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. مث&يمكن أن يقدم أنشطة أخرى

) بواسطة جدول قيم( الدوال–2

و تكنولوجياالمستوى سنة . أولى ثانوي جذع مشترك علوم

 وضعية مشكل

 لقياس المسافة التي تقطعھا سيارة تسير في ظروف عادية من لحظFة الFدوس علFى المكFبح

فتحFصلتا علFى)م(قبل الكبح والمسافة بFالمتر)سر( قمنا بتسجيل السرعة،حتى نقطة توقفھا

:الجدول ا�تي 

.أوجد ع&قة بين السرعة والمسافة

: به ا ستاذمبعض ما يقو

و قراءتهيشكل أفواجا صغيرة .بعد تسجيل النشاط

.يطلب من الت&ميذ تعيين النقاط على معلم يمكن أن

.يطلب من الت&ميذ الشروع في العمل

.العمل المطلوب علىذيحفز الت&مي

. ويسير الوقتةل ا�خطاء المرتكبيراقب أعمالھم ويسج

).يمكن أ	 يذكر كلمة ا	ستكمال الخطي( يستعمل ا�ستاذ ا	ستكمال الخطي

.يستغل اWلة الحاسبة العلمية

�	 ��120��!���� "#$ ��%& #��'��� (�)��	 *.
:على الت&ميذ الجدول اWتي يقترح

.و يطلب منھم إتمامه

20406080100120 سر

311254570101م
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، يحFرص ا�سFتاذ علFFى و إنھFاء الت&ميFFذ �عمFالھم بعFد انتھFاء الوقFت المحFFدد لھFذه المرحلFة

و تجريب بعضھا حمل الت&ميذ ممثلي ا�فواج على تسجيل ا6جراءات المقت و مناقشتھا رحة

.و التصديق على الصحيحة منھا

 ا/نسحاب)3

 المستوى سنة أولى جذع مشترك

 مشكل–وضعية

 مشكلة الجسر

و بحيFث ، و نريد بناء جسر يربط بين بلدتين تقعان على ضفتي النھFر لدينا الخريطة التالية

.تكون المسافة بين البلدتين أصغر ما يمكن 

ا

بالجسر

3 شكل

20406080100120 سر

311254570101م

2سر

2سر/م
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ْتتم الحصة بنفس الطريقة ،و إذا لم يھتد الت&ميذ إلى الحل يقترح عليھم الرسم الموالي

4شكل

َا

ل َل

ب

4 شكل

.الدالة المشتقة ا ولى لدالة)4

و علوم طبيعية وحياة  المستوى سنة ثانية ثانوي علوم دقيقة

 مشكل- وضعية

ورا بFFسياج حتFFى سFFّم يريFFد صFFاحبه ا6سFناد عليFFه بحيFFث يكFون75حFائط فFFي مزرعFFة طولFه

ا100إ	كيصبح إسطب& و	 يمل .لسياجم من

ھ تكوما ؟نن مساحته أكبر ما يمكو طول وعرض ھذا ا6سطبل حتى

.يمكن لTستاذ أن يقترح جدو	: م&حظة

: به ا�ستاذمبعض ما يقو

.ينجز الشكل،يقدم النشاط

. يطلب من الت&ميذ فھم المشكل المطروح

.اقتراح شكل آخر

.يراقب الخطة المرسومة من طرف كل فوج

ل .ترتيب تدخ&ت الت&ميذ على أساس ا�عمال ا�كثر وجاھة يرسم خطة
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.يحدد كيف يسير أخطاء الت&ميذ ويجعلھم يدركونھا وأسبابھا 

.يبين فائدة اقتصار دالة

س2)س2– 100(س)=س(م:من خ&ل الوصول إلى ،∋[12.5 ،50]

)1س(م)0س(م فإن1س>0س

: يكونھـ+0س=1س:و باعتبار أن

=0س(م-)ھـ+0س(م )ھـ2-0س4- 100(ھـ)

م25=0س:و بعد حساب النھاية نجد =25(و (1250 

س .0و يشرع في تعريف العدد المشتق للدالة من أجل العدد

. يبين أھمية ا	شتقاق

.المتتاليات)5

و علوم طبيعية وحياة المستوى سنة ثانية ثانوي علوم دقيقة

.يمكن أن يقترح الموضوع على السنة الثالثة

 مشكل– وضعية

:مرتب عامل

، علFFى أن يحFFسب مرتبFFه عرضFFت إحFFدى الFFشركات وظيفFFة خFF&ل سFFنة علFFى أحFFد العمFFال

.بإحدى الطريقتين التاليتين 

:الطريقة ا ولى

و ع&وة شھرية مقدارھا 15000راتب شھري مساو ج جد 7000د

: الطريقة الثانية

ج للنصف ا�ول من الشھر ا�ول1 .د

ج للنصف الثاني من الشھر ا�ول2 .د

ج للنصف ا�ول من الشھر الثاني4 .د

ج للنصف الثاني من الشھر الثاني8 .د
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…و ھكذا على التوالي

 فاختار الطريقة الثانية دون تردد ؟؟؟

؟  فھل أصاب أم أخطأ

و تستعمل اWلة الحاسبة لحساب آخر أجر تتبع الخطوات ، )24ا�جر( نفسھا

.يكتشف الت&ميذ أن الطريقة الثانية ھي ا�حسن

و الشروع في تقديم المفاھيم الجديدة المحددة كھدف مع تقديم أنشطة أخرى .صياغة الحل

 نماذج

 ا�عداد�

 وسط عددين-

أ-1 ب4= ليكن العددان 5=و

 لھذين العددين ثم أعطياحسب كل وسط

: مجموعة ا�عداد التي كل واحد منھا ينتمي

=ح:الوسط الحسابي-

+==:الوسط التوافقي-

ب=ھـ:الوسط الھندسي- أ

ھـ-2 ب ھـα= في الشكل المقابل حيث β=و جـ

βوαّتعرف على كل ا�وساط بين

ك أ و أ ھـ ، ب م  في المسافات

+

,- . $ /
0

2

�+�

2
�

11

. +
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، قارن ھذه ا�وساط استنادا على الشكلβوα إذا كان-3  عددين موجبين

 0,1 إلى α=4,6أعطي حصرا لكل وسط إذا كان-4

β=8,4 0,1 إلى 

 الھندسة الفضائية�

ط ) ضلعه( ول حرفه المكعب الموالي

)π( مستوى مربعات يقطعه10

، وتنتمي ك ، و ،  يمر بالنقط ھـ

 إلى ا�حرف حيث

ن5=ي جـ ب ك3=، و ،=4.

و)أ–1 ف ب أ د أرسم تقاطع المستوى مع الوجه ب جـ أ .ثم مع الوجه

ل)ب ف و ، و ، ب جـ أ .ماذا نقول عن المستويين

ف نستنت ل ب جـ ل ھـ ثم الـوجه ف و و الوجه ج تقاطع المستوى

د نتحصل على بتمديد نحو اليمين–2 ب جـ أ  نقطة تقاطع المستقيمينالوجه

ن( جـ(و)ي ؟)د ي مستوى تنتمي ھذه النقطة أ  إلى

ل)π( عين حينئذ المستقيم الذي ينتج من تقاطع المستوى د جـ .و المستوى

� �
�

� � �

�

�
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 التعامد في الفضاء�

CH4جزئي الميثان

كل ا�وجه ھي مثلثات( مراكز الذرات ا�ربعة للھيدروجين ھي رؤوس ھرم منتظم

من) متساوية ا�ض&ع  م مركز ذرة الكربون الواقعة على مسافة متساوية علم النقطة

.الرؤوس 

ب المحصورة بين راب م أ أ والزاوية م ) ھيدروجين–كربون( طتين أحسب المسافة

. دوال مألوفـة�

ع التي جدائھما يساوي.1 و س  120أدرس مجموعة ا�عداد

) في المتوسط( كلم 6400نصف قطر ا�رض يساوي.2

>>كلما نرتفع أكثر كلما يطول مجال الرؤية      <<

. أشرح في ماذا يجسد الشكل المقابل ھذه الوضعية-أ

س) العلو( ا	رتفاع–ب ن يرمز له بالحرف .ھـ

س ت بد	لة . عبر عن ھـ

ت←س: أدرس الدالة تا 2 ھـ

�
�

/

�
 
1

,$
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؟   ھل الجملة الواردة في المقدمة تدل على ظاھرة تناسبية

) منھاتن( يمكن النظر من أعلى إحدى برجي) نظرية( إلى أي مسافة–جـ

Manhattan ا . متر 420	رتفاع ذو

فوق سطح البحر ترصد طائرة بواسطة رادار باخرة تقع) أصغري( من أي ارتفاع-د

 كلم200على بعد 

و المتراجحات�  المعاد/ت

، نطوي القطعة ا�ولى على شكل مربع 4,5 سلك من حديد طوله  متر، نقصه إلى قطعتين

. متر1هو القطعة الثانية على شكل مستطيل أحد أبعاد

:أوجد ا�طوال الممكنة في كل حالة من الحا	ت التالية-

. البعد الثاني للمستطيل يساوي ضلع المربع-أ

. مساحة المستطيل أكبر من مساحة المربع–ب

. مرات مساحة المربع4 مساحة المستطيل تساوي–جـ

 ا شعـة في المستـوى�

:المتزحلـق

و.°25 توازن على ساحب متزحلق يصعد بميل قيس زاويته متزحلق في حالة الساحب

.°45السطح المائل يكونان زاوية قيسھا 

:المتزحلق يخضع �ربعة قوى

، قيمته:ث . نيوتن 800وھو ثقل المتزحلق

.الشعاع الناظمي على المستوى المائل:ر

. نيوتن 100قوة ا	حتكاك قيمتھا:حق

.د الناتجة عن الحبل الساحب قوة الش:شق

 مجموع القوى معدومة: م&حظة

بـ–أ . نيوتن1 سم لكل1 شكل رسما

���	��� 	

�
25

°

45°

23

4
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و المركبة الناظمية لرد الفعل-ب لـ( عين شدة السحب 10 قيمة صحيحة ثم قيمة تقريبية

 نيوتن

إ إذا كان قيس الزاوية المحصورة بين الحبل الساحب–جـ لىو المستوى المائل تنتقل

ق50° ؟ش ھل شدة قوى ر تزدادان و

: التحوي9ت للمستوي�

)2ق(،)1ق(شريط يقع بين مستقيمين متوازيين

.سم6المسافة بينھما

و تبعد عن  النقطة ھـ تقع داخل ھذا الشريط

.سم2بـ)1ق(

. كما ھو مشار إليه في الشكل)2ق(أ نقطة من

ثم(2ق(كرة تصدم ؛ م أ(1ق) في ن قبل التوقف في  في

م- م+ احسب طول المسار ھـ أ+ن ن

أ مثلث متقايس ا�ض&ع ن م  إذا كان

أ متساوية- ن م ، ن م  احسب طول المسار إذا كانت الزوايا ھـ

 التي تمس دون احتكاك حافتي الشريط]Boule de billard[و ھي حالة كرة الطاولة

. من كل المسارات الممكنة عين المسار ا�قصر-

: معلمال	

ى(في مستو منسوب إلى معلم ، و ، أ)م و متجانس نعتبر النقط ؛)1،1( متعامد

جـ)2-،2–(ب ى نقطة تقاطع)2-،1( ؛ھـ)0،1(د؛)2،0–(؛ جـ(؛ )أ

د(و )ب

ى(بين أن المستقيم جـ( عمودي على)م )د

أ بα،α)ادرس نفس المشكلة مع β،-β-)؛

$

/

+

 

656

8
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م  د جـ القائم في م ل. ليكن المثلث أ د م و ك ب م جـ َخارج المثلث نعتبر المربعين

، يمر بنقطة تقاطع المستقيمين د م جـ م ،في المثلث  بين أن العمود المرسوم من

د( أ(و)ب ل[و منتصف القطعة) جـ ].ك


: ا<حصاء

من6أو4نختار. نقوم بتحقيق داخل ثانوية و نطلب من كل الت&ميذ أقسام  الثانوية

.عدد ا�ف&م التي شاھدھا خ&ل الشھر الذي سبق التحقيق-1

.--الذي سبق التحقيق--عدد الكتب التي قرأھا خ&ل نفس الشھر-2

 يوم التحقيق الوقت الذي استغرقه للوصول إلى الثانوية صباح-3

: إذا كان قد علم مستجدات ا�حداث ليلة التحقيق عن طريق-4

ال التلفزة وحدھا، المذياع وحده وجرائد فقط،، والمذياع، التلفزة ، المذياع الجرائدالتلفزة

. الوسائل الث&ثة معا، لم يطلع على أي مستجدات.الجرائدو

و : تحليل فرز

السابقة شكل توزيع لكل قسم ثم لكل مجموعة الت&ميذ من أجل كل نقطة من النقاط–أ

 دقائق10بالنسبة للزمن عين توزيعا على شكل مجا	ت مداھا. المستجوبين 

و الكتب المقروءة بالنسبة لكل قسم ثم بالنسبة.ب أحسب العدد المتوسط لTف&م المشاھدة

. قارن. لكل الت&ميذ المستجوبون 

وسط الذي يستغرقه الطلبة للوصول صباحا بناء على مجمل أحسب الزمن المت. جـ

.المعلومات ثم تبعا للتوزيع على مجا	ت 

بالنسبة لمجموع الت&ميذ المستجوبون أحسب النسبة المئوية للذين علموا المستجدات.د

، ثم من خ&ل التلفزة أو المذياع  يطلب جدول( من خ&ل التلفزة وحدھا أو وسائل أخرى

).يع التوز
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– حساب المثلثات– الزوايا الموجھة�

و متجانس ي( في معلم متعامد ، و ، م)د( نرسم الدائرة)م ذات المركز

1و نصف القطر 

)سم3الوحدة(

ك من القطر ب[ نعتبر النقطة ]‘ب

ن من الدائرة)1 )د( ما ھو عدد النقط

ك ب ھي م  التي مسا قطھا العمودية على

 بالتناظر ماذا نستطيع أن نقول عن فواصل ھذه النقط بالنسبة

ب( للمعلم م ، أ م ، )م

ن المرفقة م أ . قارن الزوايا الھندسية

ك)2 م بα= نضع ن نقطة من الدائرة.م و)د( لتكن ذات الفاصلة الموجبة

جـالترت و ن على يب أ( المسقط العمودي لـ )م

ن في الحا	ت التالية)أ .α=1،α=-1،α=0: عين موقع النقطة

ن=αإذا كان)ب م أ . عين الزاوية الھندسية

ب) جـ م أ ن نقطة من المنصف الداخلي للزاوية .عين حتى تكون النقطة

ب( نسمي)3 ، ن من الدائرة)أ .د( إحداثيا النقطة (

ب إستنادا على نظرية فيتاغورس- و أ .عين ع&قة بين

أ=|ب| إذا كان-  ثم علم النقطة المرفقة على الدائرة. عين القيم الممكنة لـ

)د(

+7+

8.

.

/

1
3

1
2
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 المراجع 

د  يعقوب نشوان.الجديد في تعليم العلوم

أ-تحليل العملية التعليمية  محمد الدريج.التعلمية

 2002دور حل مشاكل في بناء معارف إضبارة الجامعة الصيفية تلمسان

)متجم( مدارس الفذ في الوقت الحاضر آرتر مورس

Apprendre (par) la résolution de problèmes     Roland Charnay 

Construire la formation       Pierre Gillet 

Définir une éducation de qualité       U N I C E F 

Guide méthodologique pour l’élaboration d’une situation problème  

Annexe à apprendre. Oui , mais comment ?      Paris, E S F   3  Ed    

Problème ouvert et situation problème         G. Arsac  G. Germain          

 Mante 

 I R E M Lyon 
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